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OP7JRAGT,
van leza'ias, den Voortreffelykfren der Voorzeggeren des
O. Tefl" hem Goddelyk vertoont, zonder ophouden ont.•
Ieed, In myne bezondere Huy~-leffen heb ik, behalven
ele ontknoopingen der Hailige Schrivten en andere, di
den Leerlingen als met de hand ten Kerkelyken Predik-
fioel opleyden" ook de leerfiukken en grondregelen der
Godgeleerdhyd zoo der aangeboorene als geopenbaarde,
dagelyks open gelegt en ingefcherpt. Maar nu koome ik
bet oogpunt myner laatfle oefening, ten dienft der Leer-
llugtigen met den Druk gemeen gemaakt, aan aller 00-
gen onderwerpen, niet fchroomende cler Geleerden on-
derzoek. Nademaal deeze Bladercn de eerfielingen van
aDzen Hooge-fchoolfchen arbeyd behelzen, en blykbaa-
re getuygeniifen onzer regtzinnighyd zyn, opgevende,
waar uyt afgemeeten kan worden, welke grond-1eeringen
wy den ted ere' genlOederen der jeugt inboezemen ': ,zoo)
~fre dezaak, 'l.elv, dat dee'l.e V.9~11~,;:"vulirfchaar.""
Edele Voortreffelyke Heeren , verfChynende, zig on-
derwerpen bet oordeeJ der gener, wien het toeilaat des
Lands-lchools zaaken in agt te nemen, en hoe een ige-
lyk in deeze Batavifche Hooge-fchool zyn aanbevolen
ampt betaame1ykwaarneemt" te befchouwen.. Als God-
geleerde Leeraare ik de GodgeJeerdhyd uytde H. Schriv-,
ten geopen6aart, zoodaanig aat ik nergens van de Leere,
in de voorfchrivten der regtzinnighyd bepaalt, afwyke;
maar de Leerftukken· der HervormdeKerk tegen aIle on..
r.egtziflDigengetrouwelyk verdedige'; zoo als een ider
blad getuygen za1, De aangebooreGod'ge1eerdhyd voege
ik daar by, om de uytg~Hrooide gerugten onder het yolk
tegen te gaan " als of dl weetenfchap onder ons agter d¢·
bank verfchoven lag: ja ook op dat de Uytlanders uyt dee;"
zen onzen arbeyd verHaan mogen', tot hoe verre dezelve
uytgebreyd word voordge7.et, en binnen wat perk by, .

. 3 ons,
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, ons befioten. Pog ik heb dezelve afzonderlyk 'Vande ge':'

openbaarde GodgeleerdhyJ onde1'wezen , om dat ik 001'-

deele datze afgewndert behoort verhandelt te worden,
'Lynde ik geheelvreemd van beyder vermenging. Voor-
waar deeze vermenging van beyden, heefr den voorzig-
tigen, als vetwe1'r'ingbaarende, mishaagt, bemerkende
datze beyde op hunne yge beginffelen, di voo1'elk genog-
zaamtzyn, freunen, en alzoo elk up hunne ygene wiken
konnen dryven; en dat de weetenichap, welke de aan-
geboore Godgeleerdhyd leeraart, zoo verre van het ge-
loove, 'twelk' de H. Bladeren hunne toehoorderen in-
boezemen, verfchilt, datze op geeneneenen zetel kon-
nen .plaats houden. Di vermeftging heeft ook den Ed.
Gro@ttn. Heeren Staaten, Van Holland en Weflvriefland
zoodaanig mishaagt, datz~ dezelve meteen byzender be-
ftuyt .afgekeurt hebben. Want aldus bepaalen zy in 't jaar
~.'4Ce_aeit.n~'zien altekonflen en weetenfthap-
pen, en overz11tks o~ de G()d...~eleerdhyden Wysgeerte,
haare bepaalde omtttymngen enperken hebben, di hunygen
Zylf" en bimten dewelke zy elk, om verwerringe te ver-
myden, moeten heJlotr!1J,htyven, o} dat niet de eene in des
mtderens 4kker overj}ringe: daar.om tajlen elt beveten wy,
dat dt jfolfen en vraag-Jfukken, dewetke aan de Godge-
leerdhyd ygen enatteen door openbaaring uyt het Hailige
IYoord van God kenbk zJn, altem den Godgeteerden zut-
lcu.overgetaaten 'Wo~den; als zynde geheet ,verfthyden van
di vraag-jlukken, dewetkeuyt het aangebooren jigt, door
behulp der rede, konnell en moeten o1tderzogt en gekent
worden. De Schoolffe Godgeleerdhyd heeft van Ijeyder
vermenging hunlle Leere begonnen, en is tot mataioto-

g. ian, of ~oteene idele Redeneerkonfi uytgefpat.: uyt dit
beginffel lsgenogzaam ontfproten , dat zommlgen , te
v~l·op hunneyge1,l~ redeneringen ·verzot, haare Wys-
- Fwe
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geerte gemaakt hebben tot eene Uytlegfler dOer$chri v.•
tuur; of ten minHen dat di gene) di op de Godgeleerd-
hyd toeleggende en door de lievde om W y~ge~rig te re;.
deneren verrukt, de bewysredenen uyt de Schnvtuur ge..
trokken, byna verwaarloafi hebben: welkersfcherpzin ..
nighyd yndelyk tot fmaad en veragting cler H.Schrivtuur
uytgel<?openis. Waarlyk de aangeboore Godgeleerdhyd
moet met de geopenbaart:le vergeleken worden, om te
doen blyken, dat deezes waarhyd," met deowaarhyd cler
re-de, niet Hrydig is, maar daarom moet egteF de aan:...
geboore weettm[chap niet in ge geopenhaa:de. ingedron:..
gen worden; op dat de Leerlmgen het begmfiel der rede
niet in gelyke waardighyd met het beginifel des'geloovs
koomen te houden: want hetgetuygenis van't Goddelyk
W oard, baarende het geloove in cen Chriilen Mens,

° kan alleen de vlottende menfielyke redenering in toom
houden, en,o regen,h.et:gelo()Y'Ligl.wt1~Rd'ej~;;gev~ft~
gen·leyden onder Cle-gehodfzaamhyddes geloovs. Ik be-
ken weI dat de waarhyd enke1t en eenvoudig is, noch
meer noch-min toelaat, endoatze in het ingefchaapen ligt
van God ingegeven, ook met de geopenbaarde waarhyd'
den zelvden' God, dr rioch hgen uoch bedrigen' kan, rot
Stlgter heeft: zoo kondge daar uyt niet wettelyk befluy-
ten, dat beyder Leere evengelyke klaarhyd heeft: om
dat men agten moet, dat qnder de verfchillende Wys-
geeren Gods Godfpraak, tot befliffing des gefchils, daar
by en tuffen koomen moet, en di inzaaken van verbor~
ogentheden dingen daar by voegt, welke de Redeniet be.
reyken kan. Door't geloov overdenken'wy dingenwaar
op de Rede min bedagt is. Het heeft zynenuttighyd on--
derwe~e? te worden hoeverre de Rede ons opleyd, en
alwaar dl ons begeevt, een onderwys ter hand te hebben
~~ ~~teugeling der verdorve redenering j het welke ons; ..J

)V erkif;:"o," -~~_.~Wl",.._._,;".~..";..,,,.,,,..'.:,,,,,,,":;"_'~'ii'_~""""""""~'''''''''''~""""''''';'''';'''''~''''"4"","~''-';;JlI&''''~'';''!I-''f.1:''''''~1''''
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Werkje,poogt aante'wyzen :en hoe de Godverzaakers,
de Spinoziil:enenVrygeefren onzes tyds de ingefehaapene
kundigheden zoeken te verderven, welke men den mond

, Uloet tnoeren" op ,dat de eenvoudigen, d()or haare be~
drieglyke,konftgrepen '. niet verftrikt worden, ten ynde
,onze God:gel~erden weI toegerufl en wei 'gewaapent rno-
gen V~9r dendag koomen,pm haare bed.rigeryen te kon-'
~en.verydelen .., Wat'llut ik nu,met beyder Godge1eerd .•
byd onderfehydene verhandellng toegebragt heb , .geve it
over aan V-lider en aller oordee1', di van vooroord.eelen
ontdaan zyn.: ))it betuyge ik evenweldaton1.c Godge .•
~eeI'4hyq.vre,ed1.aamis, niet metftekeJige doornenbe'l.et;
~ar met~ewysredenen we1 toegerufr, om der dwaalin-
gen fprlngader opregte1yk te ontdekken, en aan nimand
e.en. ge.v,.Oe1e.n.,·....buyt.en.. z.' yne ineening aantygen..de. De ge-
2FnbaardepOd,geleerdhyd is voorhenen. door di van
~:pI9i.~_ r•• ~.&e~~1.~nl':,en ge~gt,ge.wornen.
~"' korthyd uyt'Voerlg, I'll li~~J1«At&gIIg:, "m~'ko.rl~
flyt ktaar, in ]Chi-kk;n!, nicw, en datze Iti11ltmrtls "iDn'kbc-
hocvtte wykcn. Indien nu hier V-tider toefiemming, E-
dele, Voortreffelyke, f-loogwyzeHeeren, bykoomt.
7.00 heb ik een (poqrfi* pm, tot grootet: d.ingenaange.,
moedi,g~c",met de$' t~fneUet ~n wakkerder: loop:, geJyk
begonnen heb , ,vOQrtl te rennen J my vernoegende den
yoornaamlle Man~el}beh.aagt ,fie hebhen. Ondertuffen
bidde ik God,. dat. hy ,{J-li.de,ll., I.en:1)U. tte. van Vaderla~
en Hooge-fehool lang voOrfp~qll- en gewnd bewaare.
di ben U-lider-> ,

SALOMON ' VAN TI~
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GODS
VAN

BEELD
WAAR NAAR DE

MENS GESCHAAPEN IS.
Vertoonende uyt d' Aangeboore en Geopenbaarde·
, Rede " hoe verdorven dat Beeld in den

Mens is J en hoe te herflellen zy.

I " . . .' -""""'",:,,:...•' ·r." ',. :, ~rAan tlenWaarh1~enDeugJlivenJenU%"e.;~)'.J '1;;f!~""'f"1'''''>j:'A,''' ~ •

in plaats van een Voorgeregt toegeditmt.

[IiI hier'in onze Moeder-taal, Deugdminnende Lezer; twee
kortbondige , dog overkeurige Verhandelingen, van de

. Aangeboore en Geopenbaarde Godgeleerdhyd: en dewyl goede
W yn, gelyk men zegt, geenen Krans noodig heeft, zoo

• • zal het l-iiergenog zyn, £legs blootelyk te zeggen, dat de
vermllarde'Heer, SAL 0 M 0 N V ANT I L, Hoog-Ieeraar der God-
geleerdhyd in de Hooge-fehool van Necrlands Leyden, oezelve in't Latyn
oefchreven heeft. Nademaal nu deeze myne :Sefpigeling over't Godde-
lyk Becld, naar't welke de Mens van God gefehaapen is, poogt te ont-
dekken, hoe dat Beeld, door den zonden-val des eerfien Mens, Adam,

, in hem en aIle zyne N akoomelingen gans verdorven is, en naar het Beeld
des tweedenAdams, JezusChrifrus, te herfiellen zy, uyt dezelvdefpring-
bronnen, de aangeboore, en geopenbaarde. Rede, haaren oorfprong af..•
leyd: zoo zal dezelve, myns eragtens, met onvoegzaam tot cen Voor-
berigt alhier ..p'ogenyoorgefielt ~?rden, wyl zy, met a;len aandagt ~el
9verwogen) kortclyk £legs degronden aantoont der afwykmgvan di plig-

. ** -~
\.



SPIGEL VAN GO'1JSBEEL'1JINqJENMENS
ten, dewelke' het redetyk fchepiel adn zyllj¢nSche~per verfcfl~ld is; en
hoe het ze1vedoor Go~ ingefthaape en geopenbaardeRede, .an de ver-
dervelyke Hevde tot zigzclven, en van de begeerte tot de fchepzelen afgc-
trokken, en wederom,tot de Wettige ·1ievdevan zynen Schepper, tot wd-
ket:~eere enheerly.k~Jd· de Mens gef~haapen is, gcbragt moet worden;

,in 'MfJz.es 'IchepP!J!-gboek.heteetfte Hoofdftuk verjJ. 26. en 27: "orden de'
:Dri perzo~n@. il\het eeriigGojdclyk Wezen als tot elkander fpl'ekende,
en den anderen als opwekkende " ingevoerd. Ende God z.eyde :- Laat am
menlftn maaken , nfmr .nz..ett beeltit , nanr fJlI:l,;eg~ijkenifle. Ende God
{chief den .if1;ensnaar :qnen beelde, naar den beelde Gods ft'hiep hy hem.
Dewyle ntl d1tBee1<t, mtar't welkeGod den Mens gefchaapenhieft, door'
de .ongehtmrza~hyd van"A-dam, in iletw;. ~tnlkz.yne NakOOlneI.ingen
g~9s verd~:>rven15,f.~oodat het ganffe MenfdoI11geheel e?" al vah Gods ge-
meenfthtp.terv'l'eeoid· tJf}ye~' ~:' It;t 'wdkft:srVtla&Cchap ··dan geell
Mensweder g~bragtkan \W>rden, dan di met den H. Paulus, in den Br~
Iltln den Kolo!JCren, Hoard-deer 3 i V,"S 10. kanzeggen, lit. heb /fangedaan
den niwen Melfl1.~ ii,verJlie'W1 wora;ut k;Jnnijenaar het ~nbeeld des ge-
nm, di hem gefChaapen heeft: Waar op wy dan onze befpigeling l"aten,

vOI~"el1';;~~~"'M."'··· ~~'" ..l' V t.' k n k d··W· ,'§; 1"( "ue'g~ ~ ~ •• ; ..., . ...tle.;een, ,dOi1yWl t -¥"en €;n 'ezep"
werkzaam door een onyndig Vet if,~fi'W"d ';' ¥Iud tl1eii, too:verte het-
yn.dige m.et.h.et .o.n.y.ndi.g.e... te ver~elyk.en..•..is '.' in ~n~c ziel6fgttfi, eli oak
een.~eqkepdW'ezen,:, dog yoo1g,eJl bepaak,lIJs, mede werhaam door,
VerLtand enWiL"i')"" ""." .....'. . ..• ' .. .' ,<S.~+fritt B.ee41·;~~·,Y,inq~,:\·;~;.o)11i,CllhiarirerYketfm~rI <maf:..;
~."..d~~A~.~,;~."..41.~n.'P~AAq~,..H1et..p,~v.op..ca~.tln~c4b.ct..1re.pea ~.on1e.; nit'!:."
Go~ \Ct~al~.s;:te.zyn·,d1nliet oefenen vanzyn voifl:rcKten ony~re-
delyk· V.erft;p1d qnWil\voltn<i$tdjk.·. U)'<tdrakkende aUezyne H)y~yd)
,npeugdrn.· '" i. '. , ,I :;' .. "',' :". " .,

,§. j,. D~ tW'Qit~di1Yfl~,G.¥~~r het,w,~1k.deferfh:~~~.s) Adam;
iIl~. [~l.l~apeug..e~.ee..It. " ..n.n~...,~lre. .~...}i;.. '~.'9~ro. ge.ltg.'.' e.0 ..zyn jnh¥twe~en,vat\'
~tialtlScg~~.~t¥~;,; hc:eftrilenJl:i"'fP~f,afte~.~eete.l, gat ~Isda~ ookde'
J)uyvek.- ·GOO~Bee~ n.ogzowdell'be1:1ttOH aerh~v:en 'kan ~at :Beeld ner-
geosai\ders inde.n Mens gezagt engevouden'~orde~, dan,in het weI en'
wettig,G<!funm .z.ynervermageJls, Ver.llande;nJVl1, be:fl:uurt naar het:
te.g~fen.·.~. ..vwr.... (dlr.,i.v.,t.pe.r~m.een..kun. .~. c:I1gT,.•.·.;pn. d.-:-,waar.,.....·~...•...~~..n.'.;. '.de.:.Juy.'7
~xe';~de ~ i~r.4?Orhy bek;w~a~~.as.~~~e;~,(~Q:P:~o~ ~tl'Maa1re~'
lVl1t :.t¢)G~~lt1h.;~\li\h..iWl~, l.*.rte ,l1ev~, ~~b~Jn~,..de:~¥;fz1g;ye~~~d~ .
~trrchappy Wcttelyk te ~bruy~eB,••...maar o~e ordemng tan 6~/l.~'

~l;;1~e,",.
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.HOEVER!DORVEN.ENTE HERSTELLEN? \
gefidt regue konnen oilderhouden. . .M.aardewyl dit wood, Rede) twy-> ,
fdzinnig is, ,zullen wevoor afkortdyk zeggen, wat )vy claar door ver- \
fiaan. Wy merken met den Vermaarden Heel' van Til, de Rede ailn of If

Voorwerpdyk of Onderwerpelyk: de voorwfffpelrke Redeis, de bevatting \
van algemecl1eKundigheden, Denkbee1dcll, eewige Waarheden en Gronq- \
regelen, welker begrip allen MenKen ingepbllt en aan derzdver geeft ygen \
is ,en daarom het Ligt der Rule genaamt word, en ook Onfe.il-baar is, dtl- \
wyl eli be\'atting van waarheden befiaat uyt kU11digheden, di zooklaarbly- \
.kdyk zyn, dat ninund, wiflegs de woorden hoort en verfiant, daaraan \
rtwyfc1enen zyue toefiemmiug wygeren kal1. De (jnderwerpelyke Rede is ,
de.mcnilClyke geefr zelv, begaavt met het vermogen vante redeneren ell

.zig over zaaken, di te oordeelen fiaan, ~eberaaden, en is mitfdien ek I
;J),waaling onderworpen ~ -wanneer hy de paalen van een -wettig en re.gtz1&! •..
tl1~ oordeel te burten g~at en overfchreed.

§ . .q.. Derhalveo. !teeft Adam dat Beeld in zig niet naader konnen uyt- f
.beelden noch uytdrukken, dan door het regte gebruyk van zyue gezonde 1
rrede, in het oefcflren van aUe geregtighyd, verroits in den {hat der regt- \
hyd, zoo als hy vers lJyt zyn Maakecs hamdengekoomen was, met geeae
pngeregelde drivt~n noch hert~ogtt:n L.ehebt zynde , .(i).okgeen:ige1legeerre
~m noopen noch.~·yve~·k~ ..~.'.~.1QIII, •• ..-n81:1aaten.tot

'\" ..daakbaariyd en wed.locerlykingvan ,God zynen Schepper en Weldocnder
.:lante leggen: '6V'en:ulkswashy, zoo lange daar by bleev en in volhardc.,

) volkoomcn regtveerdig en heylig·: dog zoo haafi:hy van de rede, of van
J het begrip dier groudregelen van gehoorzaambyd en verpligting aan zyl1cn
r .schepper, afgeweken was ,en door de bc.geerte bekroopen wierd, om

·van de verbode v~t , -hem door zyne V rouwe aangeboden, te eten, en
.:lIzoo, uyt lievde t.ot zigzdven,. zyoe ygene zinly:khydop te Yolgen, zoc}
.·isaanftonds dat heerlyke beeld de Rede, zyn klaarligtend .c:nwys verfiand.,
hem tot beleyd en befiuurzyns doens gegeven, in nero verdonkert en vel',.. I
.d.uyfiert: .wordende hy met hertstogten, van fchaamte over zyne naakt- •
hyd, en van fchrik en vreeze voor zynenSchepper, .wegens zyne onger-
ooorzaamhyd en over-tr,ediug, bevangen (.'11 Voortaan aan'zrue begeertens,
l1ertstogten, luUen en zJnl}'kheden ,. overgegeven. .

§. 5. Schoon nu dit Goddelyk Beeldin Adam, met de oogen zyns ver,..
dbnds van di klaarligtende Rede-zonaf, en op zigzelven en de aanlokken-
de begeerlykhyd aan te wenden, zeer bezwalkt ,6eneve1t, ja gans verdor.-
~et;l w.ierd, zoobefrraalde God, .in het voorl,telltn der·Genade-beloV!te,
hem ~gter weder ~t een genogzaam~" mdig -ligt, om dat heylzaa~
~Ioovde ¥ro~w~ij.-zll.ad,d~ denfi.1! ) Diet ~~n tQ.t ·zalighyd v~W//

.. 'l{t, zT·< .' ' '.. )' !\11 '1 _ .___/''"
\. .1" ,/ P ~tta '_'....,,_/~.--
~~ •.•.•.....~ ".r-~ : - -

, -, , ---."
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zigzelven, te konnen omheb:en, gelykhy defwegen oak zyne Vrouwe
noemde HE V A, eene Moeder alter levonden, ziende op dat toekoo-
mende levendigmaakende Vrouwen-zaad; maar ook om zyne Na-zaaden
V;lndi Genade-belovte berigt te konnen geven.

§.6. Welk Bee1d in Adams Nakoomelingen, di aile niet aileen naar
%ynBeeld, >twe1ktoen verdorven was, gebooren, maar ook zelv in de
baarmoeder met 'sMoeders dr.ivten en hertstogten bezet, en aan den dag
kopmende, aileen door de zmnen beftuurt, en voorder door Moeders J

Minnensen Leermeefters daar aan vaft geklampt en in opgekweekt zyn ge-
worden, van tyd tot tyd meer en meer verdonkert en verdorven is koo-
men te wOliden, door di voorbaarige en drivtige genygthyd, diwe aile nu
in ons bevinden, om aanftonds, zonder alvoorens met het verftand en
deszelvs begrepen kundigheden te raadp1egen, naar het aanbrengen der
zinnen en nertstogten te oordeeJen; zoo darter nawlyks eenigen fehyn van

'Redes bdeyd in den Mens meer te vinden en overgebleven is, 'om zyne
doeningen daar naar te fehikken en aan te leggen. \
, §. 7. Want zoo men eens met aandagt op >sMentfen doen in 't gemeen
wil agt geven, men zal bevinden , ,datze aile aileen door zinnen " lufterrJ

~:~~w::~;Sti~;~~~~;~~~~~~~a:h~:~~~~~~7;n~~d~;
'ven worden, om het gene nut Cll'll60dig is tot hunnen welftand en on'"
,derhoud aan te nemen, en het kwaade en fchaddyke te haten en af te wee'"
ren: waar toe ook hen de zimuygen, di zyin veelendede werkzaamcrdan de
menflen bezitten, van den Alwyzen Maaker van >tHeelal gegeven Zy11:

rdaar .integendeel de menffen hunne luften en togtenopvolgemde., niet at-
'Jeen ,gelyk)de Diren, het noodige tot hun;pnderhoud gebruyken, maar
1chandelyk,met zOQgrooten uytfporighydmisbruyken, 'dat veele haare ge-
zondhyd en welftan<f, di tot cere' en dankbaarhyd van hunnen Sehepper
'behoorde te dinen, niet aIleen benadeden, maar ook veeltyds hunleven
verkorten, en voor den tyd dieg. zy, indien zy maatig wilden ook zow:..
,den konnen leven, ten,grave,dalcn. ,\ ' . ! ,- ,',

§o8. De menf1elykefpraa~whet(genogzaatn a1leen, di de menlfen van
het domme Vee fehynt'teond~rknydet1;, dog zoo men met volkoomene
nawkeurighyd op het praaten en,fpreken <lermeefte menffen, onderling
tnet maIkander, willetten, men zaLbevinden dat de woorden, door veele
in groote .menni~te uytgefproken " eJ.1kelyken aileen door de voorwerpen
,van(>tg~lgt. eu' t gehOOr,,:door .gew.()o~teen naar bet aankoomenof weg
:gaanvan: auderc,menffen i~onder:ae minil:ehe~tzaamhyd op:Rede; uyt~
~kt. 'YOofdgebragt • .m:a1z.oo,doOr'ecne uyt,gewQOnte verla'egene heb-

'" ,', " . '.", be.•.,
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HOE VER7JORVEN ENTE HERSTELLEN? J

belykhyd, de herffen-fluysjens your den invloed van 't zenuw-zap in d,
fpiren der tongen, lippen, en andere werktuygen in den mond, tot h~
voordbrengen der fpraak noodig, geopem en aldu.s de woorden zonder !.
minfte voorbedagthyd voordkoomen en uytgefproken worden: even aIs
men eenige Papegaaijen of andere Diren, tot de menffdyke fpraak b
kwaam gemaakt en gewent, met elkander hoorde praaten, daar nogtans d~
Rede aan den mens tot het befl:uur van aIle zyn doen en haten door det\
Alwyzen Schepper gegeven is, gelyk aan de Diren ten dien ynde hunne\
zintuygen vergunt zyn. \

§.9. Want men zal in zigzelven, zoo men flcgs de minfl:e agt daar op .
geevt, ligtelyk gewaar worden, wanneer wy in eenig Bock overiuyd le- '\
zen, datwe veeltyds eene halve, ja gcheele bladzyde zullen gckzen, en
alle de woorden dewelke het gezigt voorkoomen, uytgefprooken hcbben,
terwylen wy ondertu!fen, door de vlotbaare vlughvd onzer gedagtcn en de
ruffenfprekende inbeclding, met emft op wat anders k00men te denken,
zonder datwe de minfte weetenfchap daar van, of eenige voorbedagthyd
claarop gehad hebben: Zoo heb ik oak een Man, van wiens herffen-flot
eene flag-veer ontfprongen was, geheele uren hooren praaten, en als hem
-onderwyIenimaod ontmoete, dien aanfpreken met, gqeden dIlg, h(1e vaar-
je al? Cll: diergelykc gewoonefpre~kwyzeti~,.gaandC Y«v~eu$ wedqofl\
met zyne gewoone woorden-rabbehng voord. Het zelvde t gene wy ZOQ'
e.ven te vooren van 't gezigt en het Jezen gezegt hcbben, zal men ook, )
zoo wy eens met aandagt daar op agt flaan, in't gehoor, welkers geluyd
zoo wel aIs het gezigt, de herflen fluysjens voor net zenuw-zap open zet,
gewaar worden en bevinden in de ontmoetingen van andere menffen en itl .
de gemeene zaamenfpraaken met dezelve : dat men als dan zoodaanige
woorden uytfpreekt, als men in diergelyke ontmoetingen gewoon is te ge-
bruyken, en wederom zulke ten andwoord geevt, all;men op 't hooren
van de eerfl:ea;tnfpraakwoorden gewent is tot andwoord toe te paffen, en
tius a1voorder 0r't gehoor den zelvden tram en fpr~kwyzen in di zaamen-
kouting blyvt behouden: koomt dan onderwylen daar by eene infchitende
begeerte, di lokt dan zoodaanige woorden uyt, als bekwaam Zyll om di
~geerte uyt tc drukken; en di men voorhenen in diergelyke invallen .0£
zelv gebruykt, of van andere gehoort had, welke al wederom met de' ge-.
woone fpreekwyzen, op dat gehoorde palfende, beandwoord worden: het
welk noch op 't klaarfi:euytblinkt, als men aandagtig let op de onderlinge
ontmoetingen en het zaamenfpreken vanklapagtige menffen, onder liet
gemeene volkje.

§.•10. Wil men 11U van de zintuy~en affiappen,
, it,



'SPIGEL V.AN G(1)S BEEL'D IN'lJEN MENS.
len, hertstogten, ell gewoomens der menfTcnovergaan, en alzoo op het
doenl::n laa:tcnder meefie menlligte agt gcven? Danzal men wederom cr-
var.erl, dat nergens minder dan op het bclcyd enbdl:uur van Rede agt ge-
:llagen word. Befchow cens der menJJen handel in etenen drinken; daar
-Zi0tmen aileen den [maak., den lufr, en degewoontens opvolgen, even
~ls6f de tnenffcn maar leevden <lUcenom te etcn en te drinkcn, en haarcn
i>m.yken keel, tot haaren God te frcl1en: dJarze nogtans maar aileen moe-
tt!n e:t1ell en drinkenom televen, en te heritdlen hetgene door de onzigt ...
baare uytwaaffeming vcrvliegt, en op andere WYZe.llgefraadig v,an 't lich.•
tiaam. afgaat ,op datzeJ1cvenmogten tot zoo lange dat de Becre van leven
1!tl Good, hen daar nyt roept.

§. 1I. Laatenwe onzc oagen gun overhet opfiren van der men{fel'l
clkhhaamen cn wooningen ,vind men doorgaans claar in welanderc be••
;weegrt:dcl'I'cnh dan \cnkelez1nlykheden, modens, en gewoontens ? }ft
.lien dwinglundsf-enAfgod, de M 0.1) E, moetmen opvolgen ,zelv teo.
.~ aIleRene aan, [(:hoon v~le kwaalen, 01~gefieltheden, enziekten op
.3011 hals geladen worden, door het wanfchikkelyk ontblooten oer liehhaao.
m.~tl·, en haag opbouwender vertrekkenin de Huyzen, en van haag": ,
·fhl~kriDh~1of~r-plaatzen in dezelve: daarwe alhier in ons Nederlands .
i~'W"'·""~.t~Uden .«'.Jaars :warrpte ,teg~l1mrm negea,
ft\aan.tkn kowde ebben. ', ....,~,.
, §. 12. Vefrmen het oage zynsver1l:ands op 'het aben der menlfen om.•.
treat zynen even naallen? Daar ziet men niet dan nyd, haat, lafl:er, be.:.
fp(}tting ,enoverheerffing, in,'de plaats vanlievde-oefeningen: ja zeIV'
tie fthyn v.anvrindfchap, di no<:hon~er der me~fTenkinderen te vinden
is, heeft ;geenen apderen grand vat1~fde-oefen1ng emtrel1t ,tynen even
meh'S ,dan alleen V00r·2:$Oveeldaar 10 ygen v00rded ,gemak, 'dimft,
fh wedervergelding ~ of gevenden, of be09gt word; of dat eenig.en'<lrivt,
ernhel1t5togt, door vedvuldigen e.ngeI\1ccnzaamenomgang aangezet., aaar
;.onder vermengt is., dog gemecnlyk van ,geenen langeren auur , dan
oi ge~eenzaaqle. handel en wandel zelv: daar n()gtan~ di li~fe~
den :~~s zoo ·dlcrbllaren lto~g1yk aanbevolen word 111 de HalhgeBlade ••
ttm, Ws ~z;yndehet ynd.e en de vervulling decGoddelyke :a.ede-wet, en
Mtvoornaame, Z00 niet genogzaa1l1eenige kenreken van ooze Hevde'tot
(ijod :waltt .dragen wyonzen evel1l;nens, onzen mededienfrknegt, di met
<ms in eVePlgclY\re waardighyd tot God fraat, en dienwe, oot meer is,
ltOdh.:mettle,oogen onzes lichhaams befcholtwen., geene lnehoorl~ Ilievde
toe, hoe zHllenwy dan konnen met waarhyd zeggen, God, of ygentlyk,
G~s Rnde-iwet " :fievlt~ hehben, welken wy niet zicn., .danalleen ~et
ce roogen van ~)ll2:engeeft, J<.ttis,. in Ollze,gedagten? ·s. 13-,



HOE VER?:JORVENEN t'E HERSTELLEN?'
§. 13. Yndelyk bef.choweens 't gemeene doen van het grootfte gros de!,

menffen, fmoon onder deze1ve noeh veele met eenen fchoonfchynendeq
glimp van Godvrugtighyd wel redeneren van God en Goddelyke zaaken~
och of h.et niet waare om daar. door by de werreld in agtin~ enaanzien te
geraaken! tal men egter uyt hunne werken niet moeten befluyten, datze
I\U onder de vryhyd van 't Genade-verb01'ld des Euangeliums, even al~itl
de eerfre bep-inffelender werre1dplanting, onder de vrye genade-belovte ~
tOt den zonaenvloed toe, leven, en te wcrkgaan, als oPl' geel1God was
di hunne wel'ken befchowde, endienwe te vreezen en te eerbiden hadden:
zoo dat men uyterlyk niet anders kan oordeelen dan datde menffen in den
waan [chynen te zyn, vanalles hymelyk te mogen doen en verrigten, wat
zelv tot nadee1'van hunnell evenmens frrekt, aISzehet flegs vaal" de oogen
del' ,werreld konnen verborgen howden , zonder zig ooit in hun dorn te
nerinneren, GO D Z lET HE T. Ja zelv veele der gener di, Voor-
gaogeren zynde, ons den Raad Gods verkondigen , geven met hunt1'C
werken te keonen, datze geen genogzaam ovel'tuygend gcloove hebben,
datter eenGod is, dienwe in aile oos doen moeten verheer1yke~, {ehoo~.
z.ymet den monde het tegendeel belyden: dewyl een zoodaams. geloove
nie.: zow konnen nalaaten werkzaarn' tc ..zy~ Ut·'~,et~~te.~ d,er.~~;~, '
a:Up:bet oefenen van rtevdedaadet\'~n'van:~..f. f 0, ' .• r, (

§; 14pPuszret:men klaarder dan:de helcteremiddag-lOn, hoe ditGod--
~elykBeeld, de R-E DE, in den Mens iVerdonkert, vcrduyfren, en
verqorven zynde , .begraven en bedolven legt onder denzwaaren en ()nliyt:--
koome1ykenpuynhoop' van bezi:nningen ,. zinlykheden , . lutten',. vermoo-
ken, drivten, hertstogten ,en gcwo011tens, waar door de measgenog-'
~aaV\alteen b'eheerf\:",en in allen zyn doen en laaren gedreven", geftmgero,
en gefchokt word, khoon" hy noth den naam: van redelyk draagtwegeijs
de Rede, waar mede hy van God begunfrigt is, en:waar door hy ook al-
leen van de domme Diren onderfchyden 'is en moet worden,

§. I). Wilde bier im<tndtegen ii1brengen, dat onder deHydenen,· t\c
Chaldeers, E.giptenaare~, Griken en R.omyncn veele [cbranacre Wy;s-
geeren geweefr zyn, di al.sdoor ecne verligte Rede, nietalleen e~l1:eGoa-
hyd erkenr, maar .ook veele byna Goddelyke Zedcnleffen voordgebragt
hebben. Dien konnen wy dat ligte1yk toefl:aan, en.her ze1ve oak aamnct-
men tot cen bcwys, dat dit GoddcIyk Beeld, de Rede, wel in den meFls
zeer benevdt en verdonkert, maar niet ten eencmaal uyt dcnzelvenwe~-

,genomen is: dewyl hy dan ontmenfi: lOW wezen, daar menegter in&e
allerwoefl:freen barbaarfie Volkeren ervaart, datze eenige Godard erkeVl- Vt,

, 11(n en dien naar hunne wyze ook cefbiden·~ zoo &athet gene van CC>~
.' ~~-
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kenlyk, ook in mar openbaar is, want God heeft het hen geopenbaart.
Veel min heeft men zig dan te verwonderen over ife voorens genoemde
Volkeren: als dewelke eenen Borgerlyker wandel houdende, meer agt op
bet gebruyk der Rede gegeven hebben: zoo in ~t befchouwen van zigzel-
ven, wyl men boven den ingang van Apol1o~sTempel met gulde letteren
gefchreven vond, KEN U Z E L V EN: als ook in het aanmerken van
andere fchepze1en, uyt welke de onzicnlyke dingen Gods, ze1v van de
Schepping der Werre1d a:111, konnen verfta:m en doorzien worden, zoo
weI Gods eewige Kragt als Godde1ykhyd, op dat ook de Hydencn niet te
verontfchuldigcnzowden wezcn, fchoon God haar in hunnc wegen laat
wande1en. Hoe vee1 minder konnen dan di Chrifl:enen onfchuldig ge-
howden worden, di niet aIleen ,dat zelvde fchemerli~t der Rede met de
Hydenen gemeen hebben; maar nog daar boven tot 111 Gods Heyligdom
konnen toetreden, <?mvan de he1derdoorCchynendelampe zynes W oords
voorgeligt te worden, het welke di Hydenen n'iet heeft mogen gebeuren.

§.I6. Zienwe nu dit Godlvk Beeld de Rede, in aUemcnlfen dus be-
.nevelt en bezwalkt, dewylze' ook alle' naar Adams bedorven becld zyn
:vQQrdgebragt, zoo dat de dierlyke Mens de dingen, di des Q:eftcs Gods
~y.PIJi,(tt~. fYB.t:,kan.,.,.",j;tdat ..ze...h".em.,dwaas..h,yd zyn, ,o~ (btze.geefielyk.,

',A~ . , jW~~; .~ ga~ook de meefte menffeI).zelv n1et
,eens we,eten, datze gee c y e begrypen in zig hebben. en vorttien konnen,
,om datze niet genog bezeffcn, dat hunne :;:ieleen'geefrlyk denkend wezen
.is, 't ,we1kten voIlen van het lichhaam is onderfchyden en daar van veel
oll\~er,verfchiUende, dan het he1deredag-ligt van de naare nagtduyfrernitfe
.verfchik. .'1-90 konnenwe·ook ligtelyk bevroeden, dat het van de hoogll:e
.v.oodzaaklykhyd is, zullcnwe als redelyke fchepze1en, weder tot het regte
.gebruyk onzerrede gerakcn, en alzQOtOt redeneren en tot het vormen
.van geefi:e1ykebegrippen koomen , . di aneen door 't verll:and, afgefchy-
den van aUebezinnillgell welke van 't lichhaam voordkoomende, konnen
geyormtworden, . datwe alsdan wederom herbooren, herfcpaapen, en
alseen niew fchepzel moeten worden" naar het cvenbeeld des tweeden A~

,41;llns, Jezus Chrill:us onzes Zaligmaakers. . .
§. 17. Hier toe zal het dan, onder de medewcJking van Gods Geell:,.

ten allerhoogll:en noodig wezen, datwe ons zelven op 't nawkeurigll:e be-
fchouwen, en wel voort1aamelyk dat edeHl:egedee1tc van den mens, dat
onll:ervlyk gedHyk W ~zen, d.e. Z I E L , dewe1kc denkende. geefl:elyke
begrippen \Formt van God, van zlgzelven, van andere geell:elykeWezens,
.en van ecwige waarheden: De Zie1 is het di rcdcneert, toell:emt, beve-
ftigt, {>l'ltkent, e.n ill haare gedagten waarheden bcvat, di maar alteen.in

Zlg-



HOE VERTJORVEN ENTE' HERSTELLEN?
zigzelven waarheden zyn, zoo aisze in 't verfl:andbegrepen, en door gee~
nige lichhaamen konnen uytgebeeld worden; gelyk (a) B. V. Deeze
uytbeelding van den kring: Dat afle l,nen, door het midflip getrokkel1 tot
aan den omtrek, net even lang z.yn: 't we1kmaar aileen zyne waarhyd heeft
in 't begrip van het verfiand, en kan geenzins door'eenig lichhaam ver-
toont 110chuytgebeeld worden: want nimand zal eenigen kringfireep zoo
befiipt rond en evengelyk trekkcn,. zelv niet met het allemetfie werktuyg;
datmen daar in met een zeer nawkeurig vcrgrootglas gecne hoUen en bul-
ten befehouwen en omdekke11zal. W elk v'oorb~eld de gee£telykedenking
tan de: zid zonneklaar aanwyft, als ook deszelvs onderfchyding van het
Iichhaam: overmits di zaak door geenig lichhaam, als eene vol£trektc 'Yaar-
hyd aan den gee£t of ziel kan toegediem, 110ch,door eenig lichhaam, als
eene zoodaanige waarhyd, vertoont of uytgebedd worden:'t welk ook
alle Godlochenaars op 't kragtigfie van haare dwaashyd moet overtuygen.

§. 18. Behalven eleeze geefl:elyke begrippen .bcvind de ziel noeh zom-
wylen in zig veele bezinningcn , of zoodaanige hegrippen, di aan dezelve
door de zintuygen van het lichhaam worden toegedient en aangebragt: on-
der dewelke veele zyn, di haar regen haaren wil overkoomen: een ~klaar
bewys dat de ziel noch zigzelven, noeh dat lichhaam, van't welke haar
~imoeilyke zinbegrippenaankoomen en toeg~ent"WQl'~:" ....Doch voord--
gebragt noeh zelv gemaakt heeft: want dan zow zy en ZIg des bewufi moe-
ten zyn en ook di zinbegrippcn, welke haar tegen haaren wil en dank aan..•
koomen) afgewcert en oak alIehet gene zy nag aan zig bevind te gebre-
ken zig gegeven hebben. Zoo moeten dan by gevolg en de ziel, oi en"';
kelt en zonder deelen is, en .ook het Iichhaam, 't welk deden nevens dee-
len heett, van een ander voordgcbragt en op dusken onuytfprekclyken wy-
ze met en by elkander te zaamgevoegt zyn. Welke andere dan ook nood-
zaaklyk aanwezig enzyns doens mewufiig moet gewee£t zyn, en dat ook
hebben willen en konnen doen: want di iets doet moet noodwendig aan...
wezig zyn; en oak weeten hoe hy dat doet, en den wiI en magt liebbel'l
om dat te doen : Welke andere daarom buyten kyv de Alnugtige, Alwe-'
tende, en Onutfprekelyke O. M. God is. Dewyle God nu deeze twee)
als dag en nagt verfchillende Wezens, de enkelvawdige en ondeelbaare
2ie1, en het deelbaar en dcelen hebbend lichhaam dus onuytfprekelyk teO
zaanK:n gevoegt heeft, dat noch de ziel op dat lichhaam, noch dat lich-'
haam wederom op de zid rgentl'yk en uJt z.igz.elven werken konnen, zoo
doet' zig hier voor den redekundigen mens eene gemeenkundige waarhyd
en grondregel op, te·weeten: Waar ik "iets llermag, daar mfJet ik niet.t'*** '" wJl.:r_:-4

la} By Voorbeeld.
I
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'Wi/le~: Dewyl dan' de mens tot zyn koomen en aanwczig zyn IN, cn
zyn vert1:ekkel1'U Y T de werreld niets vennag, zoo leeraart deRede hier.
un klaar di pligten, dewdke het reddyk fchep?cl aln zynenSchepper vel'''
pligt en verfdiuldigt is, naamelJk: "YVanneerde Heere over leven en
({oodons van hier roeph aanfumds gereed te zyn, en zonder ,deminfte
~egendruyffing of i:egellmorril~ggewillig op zyn raepcn tot hcmtek<»-
men , ..en in alIes.wat den mens voorkoomt. ziggewi1lig aan Gods wil te
ooderwerpe.ll. T~nanderen: Dit leven om de zoetignyd van het leve1J.
oiet te willen behouden, noch om eenige oorzaak van,verdriet of tegen..
zin , .dat te willen verlaaten of daar uyt £tappen, maar dien poll, waar op c

wy terwagt gefrelt zyn, ten uyterfien hewaaren, tot datdi Opperheer
Ol1Sroept en aRofr. Tenderden: moet ikdi<:Apoft bewaaren en zoo lang
willen leven, alsGod d<lt,wil, zoo moet ik ook aan dit mvnlichhaamJ.
~twelk.'.onoph.9ud..elyk,afgil<ttenverm.i.n.dert, wederom met ete~len drinken.
bft Yer~nde willen her1tellcnen cleezewooning myner .zile,in-rak e!1dak
?ouden; dog maar aileen zoo veel en dat gene eten en drmken) als,gel1Og,
~s,om gezond en tel' eereI! van mynen Maaker te leven. Schoon nu my.lC '
wil even zoo wynigvermogen uyt zigzelven 'heeft, om de beweging tot,
~t#q eo driqk~ noodig voord t<;bre.11gen, dan totveroorzaaking van alle
q~i~'Vsg~~~, ' z.oolA1~Ctikcliter di'Yilling wH,len;.;
Qm d.at,Gad wirnat"""dr~e'gl~gane.enop mynen: Wi} volgen, en' zonder; .'
Q¢t voorgaan van mynen WII Diet vQordkoomen ZOW.

§. 19. Dog hler z11de mens zig van eene zeer verouderde vooropge~ ,.
yatte:meeningdinen te ontdoen; want in dit voorool'dee1) d.lt hy waaut,
t:qnig vermag~n.m. ,..rrt.. '.%:., ,yn.e.n .w. i.t op:,.~eb. CUI. ~.:g:itJg;von.:yn./ichhtlfi,m.. 1~heb.bm.'J"
~it h¥ ;op.Y,~, b~dr~tlll1lcl~e4 b.i;.dt:ay,t,. .wyl hy y.aozync kmdshyQ af er-
Y~;J;~;4lf:lf1_q:!l:ebewFgl1'lgen;1ll ZJn \~chha:llngClllcenl)\k.QP ~Yl1enwit
~. en, dat:~xz~er b.ezwaar.lyk.daaJ;'.van.,kan.ontlti.c.fi.tworden.;., e.n,zigo£
%.J.Jlcngcefi, dal:gewaande-verm.Qgenbateu oqtrukkcn.:,' ev.ca$.andere
qok-waanen, dat'%:.11de vr.;h;dhe..bbe.1 f1! om m..c.t hltrm.en. w.1l. naar.hun U!e/ge.~
'1;4/Ien, hetgoede, qf het kwfJ4lit, t6 k.tmnen aamreme!1:of verw..~rp'en,:. -welk~
bt:y~ vooropgevatte, meeninget?-0nget~yfelt \ly.t:dezelv.delpfiugqronneo,
'tgmtie.vde en HOIJghertighy4 '".' paarenoorfprt>J;J.gafleyden." en. koomen
GODS ALMAGT en ONAFHANGLYKHYD te naa,.
want ayt hem; door hem :i • en tot' hern tYl1'all~dingen, . ~n,wien wy. !e-
ven, ons ~wegen, e~ zyn :cn loopeo oak:regt~aads. aatl teg~n de.\)pIigt ,

! "aneene (lIpe vemedertng en vo1£l:rekte~~q~voorG.o3. L~rp.en.
~ met aandagt op de enkelhy~.en onde~hgq.y,d\'~ het denk~u(W' eten", .
~(ij' ,de uytgebreydhyd des lichha~l,dl fIegsdeclcn ne.vensdce1enzegt,· ,

, " dewel1f.c: '



:nOEf7ERVORVENENTE HERSTELLEN'?
dewelke aileen door a:mfl:ooting V:lI1phats en gcbuurfchap ver:mdcren, en
aizooin beweging geraOiken; tot welke gebuurfchaps verwiffe1ingeene on-
yndige Altmgt ver~yfr word: zoo·ziet men immcrs klaardat tufIen deeze
twee, zoo zeer verfeb.iIIendewelcns , <~eene.Jgentlykewerking if malkander
vaUenkan, dan allecn door Gods W:iI1e, di dezelve op dufdaanige 011naa-:-
fpeurlyke wyze te zaamcngevoegt hecft, waar door hy gans onl1ytfprekelyk
en op't hoogfie aanbiddelyk is. Hier in {teekt oak wei een gevolg, dat

,het lichhaam, 't we1kaileen Iydelyk is ,niet gezegt kan worden te zondi~
..gen ;en dat in de bewcging) ais beweging, oak geenig kwaad, om dat-
ze van God is: maar egter voIgt geenzins uyt dit gevoelen, dat God oJ?

.eenigerlye wyze ecne oorzaak V,111de zonde kan gezegt, noeh dat hier door
voor de booshyd van het Mcn{;Jom eene deme OIutezondigen. zow gco-
pent wotqen; maar vee1kragtiger het tcgendeel. Want wi klaar en duy-
dclykbevat ,dat het lichhaam al1eenfiegs Iydelylt, en geenzins uyt zigzcl-
ven werkelykis, noeh eenige bewufihyd van de firaffe, hoc gevoelig di
ook zy, hebbenkan, en dat oak de beweging door dC3zelvsvoordbren-
ger aIleen eene wyziginginhetlichhaam frclt, en gevolglyk oak alleen Iy-
de1ykis: di kan niet niilaa(en te bezeffen, dat de ziel allcen bewufi:hyd:
hccft~an haar werkzaam vermogcn; ert wanneer'haaren werkendert wil van:
,di~laarekund~gheden des.verfran4s.afwykt, ,~<la.ndathaar()nwettigwer~
ficifwaardig'is ~'zoowelals zy.{ a) n.v: Eene Vrouwe aanziet am di
'te begeeren ,'!lIs dat zy metter daad haar ygcn lichhaam en deszelvs bewe-·
:gillg misbruykt.En nademaal de zonde nietwes fielligs is, en men alzoo
:geeneoorzaak voor dezelvcbuyten den mens hehoevt tezoeken; maar
datze is eene ontbering van 't vermogcn tot het goede, dewelke den naam·
van 't kwaade verkrygt ,zoo valt het niet zwaar te verfiaan, dat God ge~
ne oorzaak vall de zonde is, wyI hy niet verfchuld was di kragt te geven,
maar gunt di naar zyngenadig welbehagen aan wien .hy wil. Dog wi dit
uytvoeriger beweert en bcwezen gelievt te zien, diilaa naa de §§. 9. II.
en 2.I. vall het ernfrig onderzock Over den Briev van den Hr. Jakob. Ley-
dcl<kerop derHeercn Aalfis en SteenwinkdsZedige Aanmerkingcn op
'Balth. Bekkers grol1den van de Werkingen der Geefl:en, aan haa; Eerw .
.gefchreven. ,

§. 20. Nademaal wy nu dit alles door het, uyt de befchou~ing onzes
zelvs en onzes Stigters, opgehelderde fchemerligt d~rRede, naakt ~11klaar ..
.gtmog koomen te zien, en dat God oak aan 't vernuftig (chepzel de Re- ';
d~, tot~let befiuur. van deszelvs doen en baten, gegeven heefi, en geen- ;
,Zlfisd.e.zmnen, dn vten, hertstogten, en gewoonten$) zoo zal het ge~l!,}

: . . .' "* * * 2 klCfll.. \
,,' ,. ,( a 1 By Voorbceld.



SPIGELVAN GO'lJSREEL'lJ IN'lJEN MENS.
kleyn behulpmiddel, tot het goed en wettig gebruyk der Rede, voor OilS
menffen wezen, datwe ons gewennen, aUeswatwe ook doen, om Redes
wil te doen en te baten, tot het minfic en geringfl:e van ons dagelyksdoen
toe, ze1vsdaar in de Rede zig klaar, Iigt, en gereed opdoet.

§. 2 I. Dog hoe kragtig en noodzaaklyk zig deeze verbintenis en pligt
voordoet en vertoont, waar mede wy aan ollzenStigter en Maaker OIlS
"erpligt en verbonden vinden, om ons gehede Ieven tot zyner eere ell
heerIykh)'d te befieden en aan te fidIen: en hoe kragtig en vafl:wy ook
voornemen dezeive op te volgen en naar te koomen, zoo vinden wy niet
te min ons dagelyks, ja senogzaam ten allen fionden des in gebrcken en
wederhoorig .. Wildenwe d:1.1'1,volgens onzen pIigt, tragtcn. te geraa-
ken tot eene klaarder en naader opheldering en herfl:d van dat Godde1yk
Redebeeld', zoo wordenwy genoodzaakt vlytig naa te fpooren, en met alle
%orgvuldighydomte.iien,' of di God, dewelke onze ziel en Iichhaam op
~lk eene verwonderenswaardige en onuytfprekelyke wyzete zaamengevoegt·
heeft, ook niet naat zyne gcnadige en goedertirene mensliventhyd, elders
in zyn befchreven W oord en geopenbaarden Wil, den gebtekkigen en
~ondigen Mens eep,~~deren klaarder middd ~ tot herfl:elling en weder-
=q.~.~y~,~~~}.;l~rya~eQ.~e~d Gods in den Mens) aanwyfl: en voor-

'.S.';t"'~~'lh ~ni.verig e:nvlytignaafpoorder aanfionds';
genogzaam met twec woorden, de gan{fc innonll des Euangeliums ont-
~ekten openbaart.: BEKEER T U GELOOVT den EHtmgeli, dat
i~, word weder wys; neemt eenopzet in uwen geefl: om volfl:andigen
alleenlyk tedoenente Iaatenhet gem: de GoddeIyke Rede-wer ge:- ofver,.
lii~d; beg,int tuedenkavelc? j de geefl:~yke vermogens uwer ziel, ver-
fiand CI]. wit, alleenen op zlgzeIven, afge~ondert en afgefchydenvan alJe
~zintiingen en zinbegrippen, di OilSvan ~t lichhaam of het vIees aankoo-
men, .rc gebniyken, en .zoo doende geefre1ykebegdppen te maa~en, en
ahoo .door, de medewerkmg van Gods Gee1t) oo~gecJl:clyke dUlgen te
onderfchyden: het welke deeenige toegang is tot de waare wyshyd, di aJ..
lee~ in de Leere .van ]eluste vinden is. Gel~ovt den Euangeli., dat is,
ftcint in den geefr vall ganffer hette toe, aan dl gekende waamyd des Eu-
angeliums: ,DA T.JEZUS IS DE CHRISTUS , DE ZOO-
NE GODS, DI IN HE T VLEES GEKOOMF.N IS OM
ZONDAAREN ZALIG TE MAAKEN; om 31100 hem met
alle zyne toegebragte weldaaden met vertrouwen aan te nemen, inhOOpe
te-omheIzen 4en u ygen te maaken; als zynde de vervulling der Belovten

. t~ de~.Wet ~ (1l di blyd.c boodfchap di alIer aapneminge \yaardi~w:ik
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Welk geloove een werk en daad van den Geeit zynde, ons oak de Rede;"
di God ons openbaart, leeraart, dat hy claaraan de zalighyd, als's werks
ynde van dat geloov, vait gehegt, ygen gemaakt, en belooft heeft, en
uyt genadige barmhertighyd, am Jews verdienitens wille, fchenkt en toc-
rekent, zoo dat het geloove, zoo wel als de zalighyd, eene lautere gena-
degivte Gods is. Dog nademaal dit geloove, gelykwe gezegt hebben,
eene enkele d.aadvan den Geeit is, zoo word het ze!ve hevig beitreden en
aangevogten door het verdorven vlees, en de verlokzelen del' werre1d: en
voornaamelyk am datwe meenen geen klaar gezigt genog te hebben van de
eewighyd en ollfl:ervlykhyd; en am datwe dit geloove alleen befenen op
Gods klaar en duydelyk bevel en onfeylbaar getuygcnis in zyn Woord, als
zynde een vafl:cgrand 4er dingen, di men niet en zict: weshalven ons de
Rede, gcleyd door Gods'Geeit, hier al wederom lceraart, datwe God
met allen emit en· aandagt gefl:aadigbidden en fmeeken moeten, am de-eze
2wakhyd in dit ons geloove met zyben genade-geefl: te onderfl:euncn., te
hllip te koomen, en ons meer en meer in 't zelve te verfierken, en te
doen bezeffen, dat het zelve in ons is een zckcr gevrogt en gevolg van
onze waare verkizing, en datwe wcderom in Gods gemeenfchap en lievde
ingelyvt zyn. .... r.,. ...

zo~d:r3~e~~;l~e~~eb~~in~~~t~~ng~~~~~~~i:dte~t:!:{
men met waarhyd zeggen, Gods BecId hcrfl:dt te zyn, voorzoo vee! den
lrervelingen aIIeenge~even, en in dit leven vergunt is, De Volmaakthyd
naa to jaogen: dewy! dczdve alhier, zoo langwe dit lichhaam in dceze
werrdd omdragen, niet te bekoomen is, en wy {legs ten deelenkennen,"
en nag maar als door eenen fpigel in eene duyfl:crcreCleinzien; .maar wan-
neer het volmaaktc zal gckoomen zyn, .alsdan zullen wy aangc;zigt tdt aan.
gezigt, dat is, volkoomentlyk klaar zien en kennen, gelyk wy gckcnt
worden, dat is, volmaaktc1yk, ge1yk God ons volmaakt kent en HeY'
heeft.

§.2.4. Dewyle nu nimand" hoc [choon en fier1yk hy hier van ookr€:\,
deneert en fpreekt, zig deezer pligtbetragting kan ferzekcrt houden ,.zoo
hy de deugdwerken, <li vrugtcn en g~v~ogten der bekeering en des ge~,
loovs zyn, in zig niet werkzaam vind; derhalven moct di gene dizig ten
vollen daar van wilde verzekert vinden, voor al tragten in zig te onder-
.zoeken, of hy oak dat deugdwerk oefent, het welk en van Ol1zenHeere
Jezus Chrifrus ~n van zyneLeer1ingen zoo. hooglyk aanbevolen, aange.• ·
prezen, en als 10 twee woorden begrepen 15. Uyt {lIte :qne kragten, l'9,'t
~/le .'iJermogenJ A1ner ~/e GOD LIE V T.~ HE 13BEN en Z Y- .:' - *** 3 .NEN

·.f-
/l
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llolJEN "~AASTEN ALS ZlGZEL VEN. Bier aan h:1l1gtde
ganffcWet fAdePl'cl\fe~ten,',en b.icrinlegt .qe &engd, &!t geloove tot
zyl1cn grol1dfiag ;' Gods Wet ,zoo ingc[ch2lJpen als geopcnbaart, tOt zy-
ne rigtfnper; en Gods ~ere tot zyn oogmcrk heeft, gehcel en al opgcfio-
ten : zoo d~t.,widitvan goe$lerhertebett'agt, .zig zyns zaligmaJkenclege--
looV'Skanverz~~ertkow den.
'§.2;. >Maa.rnad@maaldcmcnifen in;'t gemecnfJl()tJrlievde niets andel's

verftaatt, .~ah4«:n .lOetenen ,aangenaamen .drivt co{} kittelingdes lichhaam~,
di"t ;gemoed:zagtelyk fire,dt cli tukt" zoo zal 't niet ondienfiig wezen
QOChkwaalyj{ter fne& koomen, . alhicr te onderzoeken en·eene proev te

,rtel11en, bfwe nyt hQtv®dChriyt VaJlde gezonde Reae .konnen uytvorf.
f~n, wat·dee.zelievdc, waar op hier-gedoelt word, zy, enwaar inze be-.
£taat'?/l11e lie•.deis,ofdaai;l-lievde of dtivt.:.lievde :De gene is -een,yoor--

.nem6n'Of;tilt1es'nnden.geefi ofzi(llomiets·te dQen :1Jee~ ~isin eenen
drivlt, -d6pr bellooil1g! d(hcrts~ten -des·lkhhaams verool'zaaKt, ge1e.gen.
De1iev~ da."l, dhve God $oeten·toe'dragen, kan geeneins volfi:rektge-

'Jegen.~yn ,~n,eeu,en ,drivt of her·tstogt; waa~lJlede ~lsw,y-ons;langedaan
V-oelclHet wts :,'GRl &nehegecren Of te gemten , wy aan,teggen dat zel-

,ve ,te l?e.Q1il1f\.enen,lievte !leb~en i., wapt nad~P.1aalIii dFivt,g~heel coal-
v_li'f~~~ilgt,c~00Zo~~pdi'getie:, we1lri:rs
l~hhaamen' door' pj'n, ziekte of atltler~'origemakkeh'" "\waalyk.ge'ltelt -i1rf,""
of·dizelv met den dood wQrfielden." Iniet konncn •gezegt worden God of
zyncRcde:..wet :liev te hehben.; >,twe1kegter gecnzins in Gods uJtverko-
reaen·, ·'veell~inin de tHen Jet' afgefiorvene Heyligen vaUen kan. Zy
zaldanienkelyk" i,iPden.geefiof ziel qmetco; getegen llyn; nu om d,'at de,
waal'C!iPeit8~;js:eewlf!ie'O'~,tot dt"Rede,f.dat~, een vafi opzct om eenig-;
lyk .t~ 80'et};;ep'te.laatcnwat de ReM, ,,'t 1.'yd'1flgefchaapeof geopenbaarde~
ge-ofvet~bied; lier~lveli }can'dat ppz~ lllaaralleen by den geefi voor-
gen~men worden,cn al~oo aelrmaar .eeneenlcele daad of ~twerking van
de ZlelZYll' .l:;>og~ng~z1~~ aUeop~et van den,gee~, om .1etwe~te d.,cn,
li7ibdris ,en dat Gtee2':edaatt\vederoth,of gj,l.nffi.-ofbaat4ievde ·zynkan,
z80ko'lfle!1()v~hltIKS 'decle' lievdens egter ge~nv.an beyden tot de deugd
'beh6~{:' l~iet;t1p.g#1tft-!tkv'4i,,' wn~t.Vly'ko~mC'll met onze .daaden aall
God j a.!s:iitetS be~oevende, geene'de n\1:nl.legunfi bcwyzen of eenig
yoordeeltoebrengen: .,ja-het'is nict verre vanecne groote godde1ooshyd,·
alswy menskens d~aaflyJ<waal1el'l,zowdcn" door Ol17;edaaden,aan God ee-
nrge gttllft of W~ldaadte~~f1entoebren~cn " '.dewyhveGad dan als bene-
dcn,o,ns ftellen,,.tlo9r lheu c!egelle~ ,cit eentge-weldaad ofttvaligt, tell '
~i~fiell in #t ~Cf<ilJ ~ind~ is ~s <11~eweldiifld d<>etett' Q1l11bre.ogtj '-h~t"

" -" " ,," . ,welk~



HOE PER710RVEN'ENTJ!HERSTELLEN?,"
welke verre van ons moct wczen, dl1'svan God te d~nkcn. De-baat-liev.:o.'
de is nog 't allerverfte van de deugd afgefchyden, de"';yl dil e.ene lievdctot
:zigze1ven is, ol'n voor zig rykdortl, eerc, aarizicn, WCUi-lften di:erge1y-.
ke te verkrygen: zoo 'datdeeze enke1ykop di dingen zict, wnder iets:·
verder te beool1cn, en alzoo-de begeerlykhyd zeIv, en ov'e~zull,s niet dan
onwettelykhyd IS. Daar maet dan nog eelUge andere daad-hevde oropzet.
in den geeft zyn, di de deugd uytmaaken zal: welke derhalven niets an-
deI'S dan eene dienjl-lievde wezen kan, dat is, eenelievde van dienftwi}'"
lighyd, gehoorzaamhyd, en van onderwerping am Gods Wille, diell
hy door de Recle, zood' ingefchaape als bcfchrevene J aanoosbekent:
maakt, want gy-liden zyt myne vrindeo, zegt de mond del" waarhyd); zoo
gy mynen wille doet: en' deez:.e is de df!Ugd J:.elv; als wanneel"we in den
geefr voornemen, om neerfiig en met aandagtnaardat vaorfchri vt t~.1ur
Rereo, en dat zelve gehoort, opgem~rkt, en verfiaan hebbrtlde, l\lCng
en met vlyt tevolvoere11' en tegdiool"zaaOJ1iCo,;en wel befiipte1yk datvoo:r ..•
fchrivt naal" te koomen en op te volgen '. lOnder eenig'ygen belangof op-
ligt op zigze1ven, maar met eene volfuge verlochening zyns ze1vs , en :
met eene volfirekte verzaa'king del" wcrl"cld nlrt aIle dcszelvs ittzigten en;
begeedy~heden. J?us. d?ende konncltIWe. oD.zebe).(crringen, .zaLigl.iyd;u~ •• ,
w~en, .!n'"fe~~ ~l"l,»evl.ng:;F,dewyi! ~*lndtlily~~cr' voor God~.meb·,
Clais'een6QV'Cf:I8_&:e:lic.vde, is' "~' d1 w.y 'am God koamen toe tc dragen i'
m.et.onsvoorte,fie11mdat Gad, dicmve nyt ecnereyne Hevde, allll zy-
nenwil1e te doen , .'vreezen tc mishaagen, nier kan nahaten zyne regrvecr-
di~hyd te ocfenen, mtt OilS buy ten zyne gemeenfchap uyt teofluyten, en,
vall de genitingzyner vrind[ch~p tIe vcrfreken, indicn wy zyne bevclrndui.·
aiet. Llaarkoomen; .gehoorzaam(m, en dUs'volfl:rekt, aa1'Iz)'oeflwi& QlIder~ '
werp~n.' , . ". . .' • .

§. 1.6. Om dan hiel"'ten hatiil:en no~ te dacn'zim.; dar alleotl2:C wer~
ken, di niet cWorde rede miles .v~l"ftan<lS" ~naardoOl':dezinl~khcdbl,
drivten., eo gew(i)ontms beftunrt woltden ,ondlrugena'enzondig' 2lyn~en
1,lyt' b<tt·verdor.ven Vlc@!, en urt:d.e nclbkJzem'AierWel1reldv00l"dko(i),'\o
Uien: maar di in ckN' geeft, afgeWJJltdert va:o alit." bezinnitigen en ygen .••.
~inlyk.heden, voorgenorrten en ~lyt'gevoeltt' wotcrn!, :'~n tegc~deeL alli:en. '
deugd-wetken en geVTcgten <itc Iltmle 7fJrY. ,h.eeftmcQ £legs: dterne'p!:aats;
yoor alle anderen met aandagt t'e' 0:verwegen, dcwelke tk H. ~P,at!Jlitrde", i

f).alnte-ren, il1. het:.v; H;oofd-aeel in de ~9. en flenige:vuJ te11de ledetr "voor"",:
draag~'" u:ggcnde,: D.e 1,IIerken 1tR.<des:vlfJe!fes: '%)fl'Opn;aa.r,; d.ewetje·'Z..yn;·
~~rfj;d:,: itoerery, ·otmCpigh)ti; .'(Jwtugtigh]d-, ,nfgoderJ'" fenj.n.ge-r;ing«n:;"
tJ)411IJfrbappfiR. ~ twiftm)- af.gf!/7ilJighedJeii; A'I()J(JYue;, .ge/iJ!L' :JtW:enftWgt tL~ -
I: :'., terrell): J
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teryen , nJd, moord, drunle.enfthappen, bra({eryenen diergelyke, van wel-
ke ik u ugge ,. gelyk if u to voorengez.egt hebbe, dat di z..ulkedingen doen,
het Koningryke Gods nietz.ullen beerven. Maar de vrugt desgeeftsis liev-
d~, blydfrhap, 71rede, langmoedighJd, goedmirenthyd , goedhyd , geloo.
71e,z.tzgtmoedighrd, maatighyd. Tegen de z..ulke is de IVet niet. Maar
diChr!jfus.7<.1n, hebbenhet vleesgekruyj, met de bewegingen en de begeer-
lykheden.. lndienwy dOli den geeft t~ven, z.oo loat on! ook daor den geeft
wandelen.Waar uyt zonneklaar teobefchouwen is, dat alle di misbedry-
ve!i .., .dewelke de H. Paulus dJar voordraagt en opgeevt, cnkel en aileen
uyt het opvolgen en ygen zinlykheden voordkoomen; daar in tegendeel de
volgende deugdwerken, di hy vervolgens aanhaalt en optelt, aile en alleen
in den geefr voorgenomen, en door den zelven wcrkfreIlig gemaakt wor-
den', ·enalzooookalle· g,cvrogten der Hevde, of wel de Hevde zelv zyn)
~ U:yt ~at -verriiewde en opgehelderde Beeld der Godhyd voordkoomen:
@1)a!.Joo:konncQ.wy ook zien, dat dezoodaanigen door den geeIt wande..•
len, en in den geeft leven.
.§, .27. Jndien I}U imand uyt het voorige geredeneerde, over der mens...•

u:n p.raaten, eten, drinken, en bet optooijen haars zelvs en haarcr wo~
rai~~.~ ..:.v '~i 'd..c;verdorventhyd van dar GoddelykB~eld.in
c&nf~m: <~'bcftGntte vragen, of men dan met mag
praaten en met malkander (preken? en of men niet mag eten en drinken
wat imand luft en fmaakt? of oak niet zigzeIven en zyne 'Woonpiaatzcn
Inet kleederen enhuys-firaad opfiren? Di hebbe met de voorwerpdykc re-
de tep. antwoord: ja in trouwen; dog met beding van naar den raad der
Redeen .met overleg zyns Verftands: want zullenwe naar rede in den geeft
lmin:ij' zoo.moetel1wfdn;aUe ons doeneplaaten, geftaadig met de oogen
oozes verftands fterooien op deezegrood-regelen en gemeeoe kundighe-
den, GODS 'EEKE : DE UEVDE TOT GODS REDE-
WET, en DE LIEVDE TOT ONZEN E VENMENS:
om dien te doen, ~n niet te doen, 't gene men wilde dat aan oos gedaan,
:en.nietgedaan wierib.deezebehoordenop aUeooze daaden, den regel)
Maaq enpeyl te ietten,. en deeenige; beweeg-oorzaak van alle oos doen
en l'aaten'te wezen: danzou men bevinden, dat in aIlebyeenkoomfl:en
O11zaamenfpraaken , noch .de woorden door de voorwerpen uytgelokt,.
noch de meolfen, a18 zelvgaande konfl:-werkcn a:m te fpreken gebragt,
noch. zoo veele onnutte klap en ide1ewoorden zowden uytgerald worden:
maar cen ige1yk, ,van wat beroep hy ook waare , .zow.by zynen leeft bly.•
'£CD).' .enniet'tragten dan,metvoorbedagtzaamhyd en met overleg van re~
dfDen tet fprekcn) .zigzclyep. en zyncnevenmens in'1: yerftand ,?p t«:,kwe .••

. k~)
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ken, in zeden te ftigten, en tot het oefenen van deugd aan t~ zetten.
Bet welke de E ERE GOD S eyfl en otJkbevoordert.

§. 2.8. Wilde men ook in ~t nemen van voedzel tot ~slichh~.amsonder-
houd, het oog gevefr houdende op de voorgemelde Kundigheden, daar
nog deezen bezonderen grondregel byvoegen : N lET TEE TEN
NOCH TE DRINKEN , DAN ALLEEN OM TE LE-
V EN: en wei om gezond te leven: zoo zal men aanfronds gewaar wor-
den, dat noch dartele luft, noch kize fmaak de aandringende oorzaak om .
te eten of te drinken zyn mogen, maar alleen de noodzaaklykhyd, di de
Rede ons leeraart, -om het lichhaam, ~t welk in eenen welgeftelden fraat
van gezondhyd gefradig afgaat en vermindert, te moeten in dien goeden
.nand howden , en het gene verm1ndert en afgegaan is weder herftellen
met het nemen van niew voedzel; waar toe de prikkeling, dewe1kemell
van het ontdoenend maag-zap in de maag gewaar word, , di dus ook v.oor
E E N Z E SD E Z I N T U Y G kan gehouden en geboekt worden, ons
t' e1kensopwekt en aanmaant: am dan deze prikkeling van het ontdoenend
maag-zap op de vlizen en plooijen van den maag-zak, dewelke wy gewoon
:zyn H 0N G E R te noemen, op te volgen en te voldocn, konnenwe
ligte1ykontdekken, datwe aIleen maar eten en drinken moeten om te leven
en wei, zoo lange als God wiI, te leven in gez0n4~4:;~~9atw.e Q-aartoe
a\leeneene verk1zing·van [pyze en drank, di de getondhyJ meeft bevor-
deren, . te ,doen heliben,' en datwe ook uyt di rede in den geeft moeten
VOOrnemenom zoodaanige verkozen {pysen drank altyd met luft en fmaak
te nuttigen: want wat baaten ons aIle fchatten en rykdommen del' werreld,
indienwe degezondhyd koomen te miffen? Hoewelm~r vecle ziet, di niet
een frapjen, zoo langze gezond zyn, van hunnen lufr- fmaak- en vermaak-
weg willen aftreden, .om gezond te blyven. Hier toe konnen dan ook
voor eerfr de zoberhyd elilmaatighyd in eten en drinken zeer veel toebren-
gen, en ten anderen, datwe nauwe agt op ons zelven {laan, wat ons wei
ofkwaalyk bekoomt, op datwe alzoo onzes ygen zdvs Dokter mogten We"
:zen; gelyk de beroemde Genees-heer N. Verfrraaten, vermaarde Lyv.;.artz
vari verfchyde Prinffen vanOrangien, in zyn leven gewoon was uyt dat in-.
z.igt te zeggen, dat een igelyk di tordenouderdom van dcrtig jarCI1begon'
te genaaken t zyns zelvsDokter behoorde te konnen wezen: dog hier om-
trent· moetenwe onsegter naw wagten, om dit bdluyt, over het weI of
kwaalykbekoomen der [pys of dranK, niet te v60rbaarig uyt eene of twee, I
maar uyt verfchydene ondervil1dingen op te maaken, dewyle eenen dezelv-
de {pys of drank, naar de,gefreltnyd del'maag en zappen t d' ~ene tyd wei
c:~d' audere tyd kwaalyk bekoome~*k~*: . en ~a,ny?ord~r met alle~~~
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tragten; door ,c(;'nneerftig onderzoek ovcr onze onkunde in deezen, di
egtc:r niet onven,vinlyk is, meefter te worden en di te overwinncn; als
mede overd! ketelige finaak en eeduft, dewe1kedoor :roo vee1erhandever••
iQnne koftjens en gezogte toe~reydzeten gewoonlyk opgewekt en gaande
gemaakt \v()rd. Maar wanneer nu onder di verkoze fpys en d~ankver{chy-'
acne ioorten voorkoomen,. waar van de cene meer da'o d' andere met on-
~n Iuft Qf fmaak overeenkoomt, dan mag men di veylig verkizen, daar
onze iuo-to~ftrekteil na helt,of di &eftmet oozen fmaak overeenfiemt;:
dewytedan niet de luftof finaaki maar netdincm ter gezOl1dhvd, het welk
Tndeeze eveneens is, teo beweeg-oorzaak verftrekt tot het gebruyken en
nuttigen van zoodaanigen fpys of drank. Het we1kook in d' eene zoo weI
a1s in 4>' andere even kragtig tot bev~rdering van G () D S Jl. ERE dinen
kon~ . ",
';'§;: 19;: Zoo bok in ~topfiren' Zyristidlhaams en zyner wooningen,moe .••

tien~'niet_aneen- deielVde:Krlndigheden alsvooren , maar ook deezen bezon-
derefi,zerrcgeI, DE B~W AARING DER GEZONDHYD,
fu agt genomen en.voor oogen gehowden worden; nademaal de kJeederen·
en wooningen" alteen,dinm, am ooze liehaamen, des daags voor de'kowde
d.et'.,'.".JI. ~.'eit...",.rt..., ..'f.,.,.i. n.d..,.~ft.."...en. Y. oaf.....•,' derzel..v.e~.guu.rhy.d des nagt.s te dekken.j e.n .t.eBe\t' , ".i;·~J tr:fi!~ee~!,.\\haftreekJkw6oncn, waarwe111een'
}a.1t' drithaaT meer 1{ (fin warri'ite gewa~wordcil :' 'waaruyt dan weder-
om mlddagklaar voorkoomt, dat hier in noeh ygenzinlykhyd, noch:,drivt~
noch hertstogt" noch mode e~njge, maar aIleen de Rede, a11e plaats be-
hoort, ingeruytpt te. worden: dewyl de Rede ons a;mfionds hier lceraartJ
drie~. ige~rk~.~ o/>9V'aitrdr, i~zig tekleeden en van wooning te verzor-
Sen, vtJ;'1'a~efide'~!)al1ee~tTegstHet~nlieefi, warbel'oep" wat.rang, en
~at' thnTd~<tatslty~wd et\ betd~' '1I~delr 'Borgcrfia~ttderRegerlOg, waar
f\lridel"tijwo' wef ?&de gehei:le' \\Ie1Te~',.,wege~s,~tfiboozen en veroorven
fbatv'an"t Mellfdom~, onderworpen 1S, 0m ZIg 111deezen claaraan tege-
dragtnen naar te fchiklrelT; en in'zoo verrede gewoOl1teplaats' tegunnen,
dat, h.'yzig niet'beIachtl1elyk en:te?fl'0t,ftene,' noebhodgmoed' in tyne
nednghyd"he~be., 1,,' .~' '. '. ' '. ".'. '. ,

§; lQ.Alh~el',hU· een thtlg kle~d-!pt'dtkklng.van 'dlchhaam" en tot
deszeI\rsbeveyhg'!11g-ccnc propere Wod11111'g,VMrtlen metZOQ 'veeiehuys-
6raade1,1,"ats t~t het;noodigda~elyks ~UYK, seno~ is" ,a11eeniegs van di;
R.ede geeyIt word', geIyk ook de zobemyd errmaatl~yd; ran fpys en drank:
t,at Ji> lid:ihaal1\s nnderhoud': .~oo learaart'~gterde;zclV~Kede'd~'digenet1I'
~~w:ell{e.Ih~~.tYdel.rR~(~deren' van' d.~I.i.goeden~d rtkeJ.* verzor~ z.y~,
C61,~oymt~Mel,: 'eetl fierlY.~ k1eed')cen ~gtlsed1tr!sAj ,meer' bed1:n"

'ten"
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den, ja wagcnen en paarden, niet aUeen·mogen, maar verpligt zyn te
maeten gebntyken, bewoonen, en houden, in dit Ryke der idelhyd, het
welke wy nu beleven; dog elk egter naal' zynenrang en verkregen zegen:
op dat de zoodaanigen met de dingen, di daar toe noodig zyn tc koopen
en vear zig te verzorgen, aan haarcn evenmens , di van zyne nering en
handwerk befiaan en leven moet, op di wyze van haaren tydclykcn zegcn
zouden mogen medcdeelen, zonder denzelvcn nogtans ten uytcrficn te bc-
:knibbelen, en geIykmen fpreekt., aIs dood tc dingcn: waar door dan, als
het op eene wettelyke wyze betragt word ,zoo wel GO D SEE R E be-
''lIfiordert en aan den dag gebragt worden kan, .lIsmet aan den behoevtigen
handreykinge te docn. Dog hier in moct een igelyk wel toezien en zeer
·nauwe agt geven <>pden toeleg zynes gem(}eds, met wat oogmerk en tot
welk een yade hy deeze dingen doet; overmits de dcugd aileen van den
toeleg des gemoeds afhangt, zoo dat het verrigten van aile deeze voorge-
meIde dingell, en Deugd en Olldeugd zyn kan: Deugd; zoo het gefchied .
en gedaan word am Goas wil en welhehaagen: Ondeugd; indien men het
cdoetom ygen vermaak, om de bekoorlykheden des Vleelfes, en am wer-
reldze inzigten en bcgeerlykheden. Waarom een igelyk hier zigzclven en
kyn gemoed zeer naw dient te onderzoeken en agt te geven, am zig niet
·te vleijcn en te bedrigen, dewyl men met uyterlykhedetlwe1 den llle'nlfen,
maar geenzins God, di het innigfte der gedagtel1 kent, bedrigen, en
ten tuyt aanzetten kan.

§. 1r. Even alzoo kan men, met den benoodigden iets mede te deelen,
fchoon dat een goed en een deugdwerk is, zig cgtcr misgrypcn en hezon-
digen, indien men dat enke!yk uyt drivt en uyt hertstogt van medcdogent-
hyddoet; want dan doetmen oak wel D.AT God wil, maar geenzins
OM D.A T het Godwil: nademaal alleen dc Rede raad-o(maak van dit
doen wezen moefi, di ons leeraart, dat God wil en belafi, en de lievde
tot oozen naafien vereyfi, dat wy oozen evenmens en onzcn medcdienft-
knegt van den gemeenen Opper-heer; als hy in nood en verlegenthyd is~
met licvdedaaden moeten behulpig zyn, en hem, zoo vee!in ons vermogen
is en onze verkrege zegen, zonaer nacleel van ons ygen gezin en pligtbe-
tragting, lyden kan, in ftaat ftellen am zig zyns pligts, dicn hy even ak
wy zelv aan onzer allerSchepper en Weldocnder ver[chuldigt is, te konnen
kwyten; [choon nu dat di daad al met eenig mededogen verzelt ging, zoo
iloenwe egter dezelve dan niet UY T, maar wel MET mcddyden, en
~lleenam dat het God behaaglyk en zynen naame eerlyk is.

§. 32. En gelyk wy aan onzen benoodigden evenmens in 't lichhaame-
lfke onderfral1d verfchukl zyn, even alzoo is het oak onzes pligts deo:tet-
~.. **** 2. •.•.....~.....}"" ... yen,
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ven , zoo veel in ons is, in het geefielyke mede op te bouwen, op datwe
dus met waarhyd mogten zeggen, oozen naafien liev tehebbcn alsonszeJ-

· veil. Dog nademaal de Ygenzelvslievde, onwettelyk betragt, de worrel
van aIlekwaad in ~t ganlfe menfleIykgdlagt is, zoo zal het niet ondien!Hg

· zynkortelyk te overwegen, hoemen de lievde onzes zdvs te verfraanhel):.
·be; wantnimand heefi:ooit zyn ygen vIcesgehaat. Zigzelven dan te be-
minnen, is niet aileen op eene wettige en geoorlovde wyze het noodig on-

,derhoud zyns lichhaams en deszelvswe1fl:andte verzorgen, om tot zoo lan-
·ge te mogen leven dOlt God ons daar uyt roept; maar oak voomaame1yk
het welzyn zyner zite te betragten, om dezelve uyt de duyfierc onkunde op
te beuren tot het helder[chynende rede-ligt van waarhyden deugd , op dat-
we alzoo door den geefi in ~tligt wandelende, oak door het geloove ia
Chrifius, als een niewfchepzcl magen gevonden worden: het welke d~s
werks.ynde dec betra~ing van waarhyd, deugd, bekeering en geloove is:
van wc1kwerk de zahghyd, di in Chrifius is., niet kan afgefchyden worden·,
om datze God, welkers belovten getrollw zyn, en ni~t feylen' konnen,
daar aan toegezegt, bcloovt, en vangeklonken heeft. Lndicn wy nu duf..•
lilaaI.lig OI1.szdven. bern.innen, datw,cdaarom de dellgd betragten J en bef
-ge,loa.ve ,-, dat J.ez..us,is~de .Chriftus, oe~enen, om daar door de zalighyd
fV.~.OIl$ ~;Y'ifWca~k~~Rqufdaantgen wyz<;ons zelven beoogen ,_cn
alzoo ons zelvenfictfentot het Jnde waar vaor, voor wien wy de zalighy4
(foor datmiddel zoeken te bekoomen; zoo loopt dat rcgdregt aan tegen d~
vcrlochening onzes·zdvs, dewelke onze Heyland de Heere Jc:zus Chrifius
pogtalls ons zoo emillg aanbeveelt en gebied; en oak tegen de voUtrckte
genoorzaamhyd ~ diwe aan God verfchuld. zyn, on;taIlecn zyncl1wille te

~ nocn: het welk lmmers het vQol'n:tamfieynde-en eeOlgfreoormerk van aUe
'ons doen zyn moe~. Maar indienwezoodaanig op. ons zelven het ooge
llaall', datwe ons fieUm tot em ingefchikt en tuften ynde, e!l datWe de
deugd en het geloove alleen betragten om God daar door te gehoorzaamen,
tn am datGod aallde gehoorzaariihyden aan z~ken betragting de ~aligh.yd
zood.lanig vafrgemaa~theett, datzc-daar VaIlmet kan afgerchy~en wO'rClea;
dan ziellwe ligte1yk dat Gods bevel aileen het /aatfle~en uyt-ynde van dat
ons doen , en van onze gehoorzaamhyd is; en datwe evenwd door dae ons
doen onze zaIighydbevoorderen, als zynde aan di betragting en aan di ge-
hoorzaamhyd met een volfhekt noodzaaklykvcrband onaffchydelykvafige~
hegt: zoodaanig dat God, .weg.enszyne onveranderlyke Heylighyd , .niet
kannalaaten aan eenen zoodaamgen Deugd-oefenaar en Geloov-bctragter
4e talighyd uyt zyne lautere genade in Chrifrus te [chenken. ;puszienwe
W oak). datwe ous zelren op eeue Wettige wyzeJ allervurigft beminlleni
i ~~
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walmeerwe ons :zelvenallermeeft verlochenen , en allerminft in't oog het,.;
ben, en al:zoo GOD SEE ItE op't hoogfre bevoorderen: want noOlt
word de alleen goeddoende en :zaligendeGod meer verheerlykt, dan wan-
ncerwe in 't werk der zalighyd aan hem het medle en aan 't [cherze! het
minfre toefchryven,

§. 33, Ipdienmen dan de voorige gemeenkundrge grondregelen zig ge.•
fiaadig voor oogen ftelde en daar hoven in :zynegeaagten overwoog datwe~
ten waare wy ons :zelvenwilden bedrigen en dat de waarhyd in onsf.liet zy,
geen:zinskonnen :zeggenGods eere te betragten en bevoorderen, noch hem,
of liver zyne in~efchaape of geopenbaarde Rede-wet te beminnen, nodi
onzen Naafl:enhey te hebben, zoo wy niet alzins in aUeoos doen en laa-
ten met de uyterfte wakkerhyd en vlyt over de betragting van.Deugd en
Waarhyd waaken: en hoe konnen wy zoo de waarhyd in ons zal zyn, zeg-
gen deDeugd te oefenen? waar voor nogtans een igelyk by de.werreld wel
zal willen te boek ftam en gehowden worden, indienmen aan zyne hollen .•
de drivten den loffen teugel viert) om zynen evenmens , wanneer het dien
wel gaat) met fellen haat en bitzen nyd) gelyk woedende Tygers ) . als re
verfcheuren; en wylze met di zelvpyniging dikmaals hun doel niet befchi-:-
ten, als dan met hytenden !after ten bloede toe vervolgen; of wann~er hX
van waarhy? en deugd fpreekt, -tuet f~a9clr~ IfIi1~. hi farienal be.;.
(potting verguyzen; _en ,wyleen igelyk graag den bovenzang zingen wiI,
cn nimand nevens zig dulden kan)' di hem te naa koomen overfchreewen
en ver[nocven) en di hem yerby fchynen te zullen fireven met rift en ge-
weld te rug trekkell en overheerf1en: zoo dOltwehier uyt klaar genog kon-
nen bemerken) dufdJ3.nigebetragting geene Dellgd maar de Ondeugd zery
te zyn) en tegen alle lievde-pligten, diwe aan onzen naafl:en verfchpld
zyn, rcgtdraads aan te loopen. -.

§. 34- Hebbende dan in 't voorige ter neaer. geftelde klaar gezien, hoe
dat G oddelyke Eedd, waar naar de Mens gefchaapen is) in denzelven zeer
verdorven en verdonkert zynde, genogzaam verzonken en als verfmoort
legt in den dipcn put van bezinningen) ygen zin[ykheden, drivten ~hens':':
togten) luften t vcrmaaken, gewoontens, en wat dies meer ons van het
lichhaam of het vlees aankoomt :. en hoe het zelve weder verbetert, opge-
hdaert) ll~t dien put opgedo1ven, en als wed~r levendig gemaakt word
door Bekeermg en Geloove, en door het oefenen van derzelver werkvruO'-
t:n " om in zyne gedagten, afgezondert va? alle het lichhaamelyke en b~
zmnmge , -te redekavelen en geefieIyke begrippen te vormcn van zyn ygen
geefl:elykWezen, van God den SE:heppervan al wat buyten hem aanwezig
is) van andere denkende wezens, en van eewige waarhe~en,; en om'door

*"*** 3 (iod$
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CO?S g~n~Je i~ ~cn gceO: vaar tc nemen aile zyn deen en laatcn ceniglyk
re rlgrett naar dl mgefchaape engeopenbaarde GoddelykeRede-wet. Op
d<ttwe dan hier in meer ert meer rnogten koomen te voorderen) zal het ten
h(1ogtten noodig ,1'1 vande uyterfl:enoodzaaklykhyd weZCI1,datwe nlet al.
leen 9ns op gccnedye wyze naar voorbeeldcn van andcren fchikkc'n en ge-
d~gen, maar ook voor aI, dewyleeen ider zig tc vecl over zyn ygen doen
vleyd ,ttteen-ende ,dat het belle te zyn, datweons tot ons zdvcn keeren en
,:~n.oaten:ehrs 'verbctering begimtea, e.n in eene alln.dagtigebefchouwing
t)hte'S ze1vs met den groodl:en ernft en mge[panncn Iver doorzocken, of
()l'lzechaden met di Goddelyke Rede-wet overeenftemmell, en of\ve onS
telven ten vonen verlochcnende, eeniglyk en atteen tragten Gods wil en
we1behaagen op te volgen) en zo~ doende zyne Vrinden te worden, op
aettwe a11100 in den :geefi wandelet'lde) in Chrifius, ats ceo niew [chepzel,
~ogt'eM gevondenworden, uyt ",ien, door wien, en tot wicn aile din.,.
gen Z)'n': hem zy de heerlykhyd in eew~ghyd. AM EN. HE T Z Y
·ZOO.

Dit is zoo, redekundige Lezer) het gene ik, door verfchydene aan-a;....ige b.erp...ig.eli.n.g..eR. en OF.'.... m...e...r.k..ende ondervindingen, in ~t korte goed-te '~~ ..,t ~.§~ndedf:erdorventhyd ~n lierfi:cl van't Gocfdclyk
neel 1n llenMewr; ''te~: . Wj Rede wi! plaats gunnen, zal deeze
waarheden niet konnen nalaaten te erkenncn, en daar uyt ligtelyk konnen
()lltdekken? dat'r geen herftel te h?open noch ~ewagten zy, zoo lange
de menS tuet van zyns zelvs verbetennge een beg1l1maake, Gods mede-
werking en bevordering daar in af{meeke, en zigzelven naw.onderzoeke~
ofhy ookChriftus gebOdcn bewaart) euhern tragtgelykvormtg teworden.
1)e God nttvan alle R.ede en Waarhyd wit nwe herten daar toe bckwaam
maakcn , en de goede voornemens met zyne zegeningen begenadigen:
op datwe aldus zyn ynde en oogmerk mogen be.mdwoorden, oat is, tot
zyne cere en heed,ykhydleven, en namaals de eewigehe~rlykhyd erlangen.
mogen.

Dit bid en wenfl van herten., Waarhyd
en Deugdlivende Lez.er J

Uwe Ootmoedige Dinanr in Chriftus.

A, D. RE US.
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<">'l'".c

RET TWEEDE HOEK.
BebelJz.f. Hoofddeelen. 2.. Sneden. En 3. Onderfneden;

HOOFDD. I. Htnrldeltvan den Mens, betrekkelyk aangemerkt tot God.
160

II. - - - van de ing~fthaapeWet. 164
SN E. I. Van de eerftealgemeeneWetten, als begin.ffelenvan

het aangeboorenRegt. 16i
II. Vande be::;.ondereWetten. 170

ONDERSNE. A. van on::;.epligten tot God, uyt di
beginJSelenafgeley·d. 170

B. van depligtm diwe aan on! :;:..~/ven
moetenbewJz.en. 17$

C. van depligten, diJVeomtrent onz.e
levens-medegeneoten'lllaarte ne-
men hebben. 187
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KORTE ,IN1!fYlYD, 'DER 11D()F'lYDEELEN~

EERSTE,llYTWEi\DING ..
Van de Regtveerdigh,d en dm:.elvs geboden. 193

TWEEDE. UYTWEYDING.
Vande Lievde, ditnen aan den Naa(ien verfthuld is, en

" vat' dm:..elw bevelen; 199 '
J'lOO '.DD. III. Van de hoopeeneJbetere.nlevens, en d~z..el':tJJtegendeet.z.o(;·

IV. Van th koomft derz..onde.in de werreld, en haareheerfthap.
pJ97(frde,n Jl!ens. .' . ~ 19y. 'f/'tm deriZoniJe ittmj/eep en gevolj;. 1.'2.1'

t '" .• ,.~, •

HET DERD'E BOEK:.
BegtWt 3.·Hoofddeelen.. 2t:Sneeden. En·3.0nderrneden~

B'OQf~.P..~!...l.".•...'I'/A.;.,... I!In.. ;(!,~. ," ...•..::MBttp,n 'w. iJaTffhyn1yke herflelling m. 'We~
~ , ·~"·~"'~'l~-ing t,t :God. , . 2. 31

II; ran de 1FO~"1~Jit'de1tf"eme''ifJaafFtJerz,omingmetGod.7.3(j
III. Van de Hiftorifthe NaaJP09ring, onder,z.oekendede overleo-

,. .*tiering1Jan ~twaare mit!id~lder z..alighyd. Z4'f

SON Eo., I. Onderz..oekende·of ae HydenjJeGodgeleerdbJd eene
. ',vaft~h,t}p tot verkrygittf, der ~1;gh.Jdaan d,

handgeevt~ '. 7.4=1,
Il.OmJw::.oeh, hoeverre de Godsdienfl van Moz,es

'UlMON. 2.49'
@NDE R SN E. A. Van den hedendaagz..en'oodz..en

GMsdknft· 2.54
'D.; Van :den Godsdienfider Muham-

metanen Of Turk en. z ~6
.(t VanderChrijlenenGodsdienft.258



KORTE INIIOV7J 7JER: HOOFDVEELEN:

DE KO~TBONDJGEVERHANDELING
.llER GE()PEN:BAARDE-

GODGELEERDHYD:
Word verdeeld in II!. .Algem~ene Deelen;

Welker
I. BeheH\:) HET BEG INSSEL DER GEOPENBAARDE

GODGELEERDH-YD.
II. HET HOOGSTEGOED DEN ZONDAAR VOOR-

GESTELT. .
III. DE MJDDELEN·) WELKE HEM BRENGEN:

TOT GEMEENSCHAP V AN DAT GOED.

FIET EERSTE DEE-L.
J)~r geopenbaarde GQtrgel~~J~l\ydb.~belIl-eeni~Voorbe:..

tey~1.elen,. en word voltrokken-m 5; Hoofd.rleelen..
U 0 OF DD. 1. Handelt van de Godgelf?~rdhJden dm::.eI7lJBeginjJe/; Bl.I
X-J.; II. - - - - van den God-sd/en). _ 7

m. - - - - van het Lichaam der Heylige Schri7ltuur. 9 ..
IV. - - - - van de Waaraigheden der H. &hrivt; I ~:
V..- - - - van >fiGebruJk·d-er H. SChrivtttU't. :'.0

RET TWEEDE DEEL.-
Word voltrokken in 6. Hoofddeelen~,

UOOFDD. I. HandeltvanGBdsNaamen. _ _ __ _ 3t
L].. II. '" - - - van Gods T ocJgening-en of lJytjleke11theden; 37'

III. - - - - van den Dri.:..e~nigenGod) . naar de Verborgent-
hJd der Drl'-eenh;d. . H-'

IV. - - - - van Gods BeJIu)ten. . 70
V. - - - - van de Schepping.. _ gz·
y~.- - - - van de GodJe/.,ke Vqqrz..inig.hJd. 92-·***** 2.. . ItE.T,"
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{(.DRTE INHOV'D 'lJER HOOF'D'DEELEN.

HET DERDE DEEL.
Word in 16. Hoofddeelen voltooit;

Ho 011 %> %>. I. Handelt van Gods Verbonden in't algemem. 10'"'
. II. - - - - 'Van'/ Verbond der Werken. IO()

, 1lI. - - - - van't verbr,ken des WCrk:verbondsdoor de I:.Qn~
de. u4

IV. - - - - van'/ Verbona der Genad~. 14~
V. - - - - van de Beiovte der Zalighyd door den Borge te

verwerven. , 16z.
VI. - - - - van dm Midde/aar. 'i6"9

VH. - -' - - van de Verwerving der Za~ighJd. 195
,VIII. - - - - vande ToepaJ!ingaer Zalighyd. 204

IX. - - - - van de Roeping en Wedergeboorte. l05
X. - - - - van de Regtveerdiging. 2U

XI. - - - - '{Jande HayJigmaakinl' 22 z.
-c·7';,,~~~;tt¢~~;f·YerZwegeling. ·~~l

XIV. -- - - van de T!Jtwmtlige Yerugeling, of lilian de
Bondtekenen des No TejlamentJ. 230

XV. - - - - van de HeerlJkmaaking. 242-
XVI. - -. - - van de Kerk. . 218

BYGEVOEGT AANHANGZ.EL.
Van den Oorfprong der aangroeijende Dwaalingen

" . in de Kerk.· .

T.en Eerfi:en, van de Dwaa/ingenaesPau[doms. !66
Ten Tweeden, '{Janacr Pelagianen en .Arminianen Dwaatfngen. 274
Ten Derden, van der WederdooperenDwaalingen. 279
::r.enVierden, van de Dwaalingen der Sqcinumen. 28:.
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KORTBONDIGE VERHANDELING
VAN DE
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GOD GEL E E R D HYD.

TEN CEBRUYK DER
, .

BUY S-VERGADERINGEN
,TOEGESTELT.

Vewelke

Nu eerfr met den Druk gemeen heeft doen maken~
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VOORREDEN
AAN DEN

E z E R.-
E aangeboore GodgeleerdhJd, welke ik U E E. gunftige Lez..ers p'

alhier opgeve, ont!fr.ingt enkel en aileen up de bronne der Rede,
en behelfl niets) dan't gene eene inge!panne aa1ldagt, u]t de be~
[pigel;ng der algemeene kundigheden) heeft van God en desz..etvs

wet) geleeraart: en naar dat voorfehrivt der Rede) JPoortz..e naa a.!!eHoofd-
godsdienften, op datge daar ttyt 'moogt verkiz.en den Chrif/elyke Godsdienft,
aewelke alfchoon ai verborgentheden erkent, welke de faalen der aangeboore
weetenfchap te buyten gaan, egter meerdan eenige andere-met het ingefthaa-
ten figt o'Cl,er~enftemt.. Dat etnez.edige b(hand:li~Jerz:-el~".;geheet ()'lIer

',ho.ft1~cm mse~-'U1.rW'den"~al- MTitlmdt1WH6fifJdf'iM~'tIfen regengaon;
<wi t~e'Ii iIen'S()~iniat1e7lfliJtmde'hoKd, dotter di is; ~fwi U}t Paulus geleert
heeft dt#' ,to gnooItOn toll The0l1, het kennelJke Gods). Vtrt1 God door
het ingephmzpen ligt geopenbaart, ~n.dat de Wet Gods ook van denz..elvden
Stigter t!1 de herten der Hrdenen IS mgefchaapen geweeft. Ook zal dat von
geenm ondienft konnen z.yn; aongez:.ien de waarheden eener algemeene kun-
dighytl den uyterften aandagt vere;}en) :z:.orraerdewelke ook nimand eene Eet.•.
aftgeli[che waarhyd non aller confcieflti , of medegeweeten z.;tll arm '1: ligt
brengen: tot denwelken evenwel dce:z:.eONU waakz..aame arb.,d aile redelyke-
menffennoodigt. Wj beroepen ons hiernergens in eenigeftukken op men/felyle
;te%;,l2g; _'t wei! hier _van gemige waarde is: j(1) geen!!-Leere beeft nan de
Godgelm-dhyd men [chade tuegebrrrgt) dan de riverge-leverde Wjsgeerte, de-
'ttJdke Of menJfe!ykge~ng (1eunende, aanhtl1tgert gemaah heeft) dewrl gene
}!a~o, deeu .Ariftoteles, en andere wederom anderen tot hunne Eeydfman-
11en verko:z:.enhehben. Hl2lJre redenm Ie hooren heeftz:.Jne mmighyd,) indien'
%,.e bondigevoordbrengen) maar geene bloote naamen. Bemint SOkrtlt8S, be••
mint Plato, m.aar bemint de WaarhJdallermeeft. lk vertoone u hier een korl
Jegrip, 't well. tot deet..e betragtingen aanle;ding verfchaft) om het :z:.elve
met den beproevden arbe;d van anderen te vergelylien en uyt dezelve te verry-
ken; ten :y gr liver wildet tot de opfthrivten dee;:;.esk~rt begrips, als tot

*·iUt-·*** 2,- Ho,,!":



VOORREDEN AAN DEN LEZER.'
Hoofden, brengen, het gene g1 by andere nawkCfJ.riger uJtgewerkt, en 1IJt-
voeriger uytgebreyd vind :op dat. het gene de GeeJIkundige van God; de
Schryvers van het aangehooren Regt van de J¥ette1t der natuur of geheelal-
9rdeninge. en de Voor(landers van den Chr~flelyken Godsdienft tegm ae o.nge-
loovigen voordgebragt heMen, elk by 't :z:yne, vf onder z.:ynopfChrivt ge-
plaatft U(erde. .De. Schryvers welke w) hier aanfryz..en, z.,ynde Bedenkingen
va:z Kartes, en dt dez..elve met hunne aantekemngen verr)'kt hebben. Wit-

,tichs Verklaaringe van God, en Redeneringenvan Gods Voorz..inighyd.
V cldhuyzen, Wittich, Jens de Vader, en Horchius hebben Spinoia one-
z..enuwt. Laaten onder de Zedenkonj1enaars over de pligten van't Mens-
dom, uyt de a,mgeboore VerbinteniJfen af te lrydm, gelez..en worden ,het
gene Morus en Geulings, gem in :gn Handboekje, en deez..e in :gn/;' Ze-
denkonfl geleeraarrhebben. Van'/ aangebooren.Regt moeten gelez.en 'Worden
hetgene H. de Groot ge(chreven heeft in z.yn Boek vitn 't Regt van Oorlog

..eif Vrede, te gelyk met de beJrzoey"ingenen ryvoeg.t.elenvan Zigler en Boeklcr.
Kumberland van de aangeboore wetten heeft ..t.ig tegen Hobbes aangelt.ant.
Voeg hier by de gtlleerde onderwyz..ingen over't aangebooren en der Volkeren
Regt van mJn Amptgenoot de VermaardeVitriarius, en't gene Veldhuyzen
von de BeginjJe/en van 't Regtmaatige en Eerlyke, als mecfe van des menfl.es
aangeboore Schaamte en Waardighyd gefChreven keeft.. Tot opJNl.dering deY'
Euangeli[che Voorbereyding laat gele.t.en worden de Verdedigers der WaarhJd
van den Chri/lelyken Godsaienft Mornay, de Groot, vander Meulen, en
voor al de oude Overwinners van 't Hydendom; Arnobius en Minutius Fe~
lix, met de Aantekeningen van VerfChydenen, dewelke Job. Maire in 't jaM
16) 1. en 16)2. gedr:ukt heeft. Uyt de Drukkery van Schelten z.:ynon!angs
.o.okuytgekoom;en met de .A.antekeningen1)an Verfchydene, de Ver.andwoording
van Jufrin Martyr en Tatiaan met Hermia ~ aan welkers kQOpmengeen geld.
hehoort Ie fpaaren, overmits Geleerde Mannen in di Aantekeningen Schiitten
~ener doordringende Geleerdhyd uytgeftort hebben. Datz..e z..~ Bachmans,
z..ali'l,ergedagtenis, Nageboorte, dewelke het Op(chrivt draagt, Aangeboo-
re Godgeleerdhyd, ver.t.orgden: als mede de Redenmngen der z..eerVer-
maarde Mannen de VoIder en Roel raade ik den Leerlingen: geenz..ins twy~
felende 01., wi deez..enweg inJlaan, z..u/J.enhu~ voorgeftelde en beo~gdedoel~
wit befchtten. Bat de Lez..er deez.e mJne pogmgen ten gocden w~l duyden,
1S mJn ernflig verz..oek en begeerell.

SALOMON Y.A,N TIL.
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Kortbondig Opftel
'Der

AANGEBORE
GODGELEERDHYD

:VOORBEREYDZELEN.

HOOFDDEEL I.

V~ de .A~ng'bor.80oJgeleerdh.J;J~.,

til " '~:~~dL~Gtt~tfItbHYD
is:van een Griekze afkoomfl, en by
aHeen een ige1yk erkent, uyt eene

", aloude Leere der Hydenen herge .•
'~Jbragt te zyn', Indi:enwe des woords

~ .I'·~ ]};·oorfpronglykhyd befchouwen, de.
-- , ~" __ 7> zelve geevt te kennen ;A.6yov 7l'Ep; ~

@EH, een reaen of redenering van God: overzulks handelt
d«:rzelvevan een Godhyd, di niet aIleen.erkent, maar ook
gedient moet worden, ,"
" '$ 2, E-en'ider bevind in /Zigeen ingefchaapen en vet:.•.

kregen denkbeeld of begrip van een onyndig Wezend,
of weet ten minfien dat by alle menffen een gemeen ge-
vaelen ,Vaneen God plaats heeft, of in veeler geefien of
zi'leninkleevt; want alfchoon een Godlochenaar datover ...

,lieedfende gevoelen zoekt te verwerpen , zoo word hy
~c ~ egter



~ VAN 'DE AANGEBORE
egter gedwongen te belyden, dat 'r een zoodaanige Lee ...
re is, dewelke naa het :lanwezen en den a.ardvan dat on-
yndig W ezend met regt omziet en dat naavorfr ; nade-
maal de denkbeelden der zaaken het ygen voorwerp van
de redenering zyn, en het ook 't werk van den geeil: is,
over de ygenfchappen van de denkbee1den te redenkave-
len: en dat ook dit denkbeeld den geefr allermeeil: bezig
houden kan. Voeg hier by, dat de mens, in di bezig-
byd zynde, verkeert omtrent een zaak, di van 't eerfte
en grootfre gewigt, en van we1kers waarhyd des menffen
hoogfrewelwezen geheel en al afhangIyk iSr Want zoo-
der een God is, zoo fraat deszelvs verlochenaar zyne ze-
kere gramfchap af te wagten, en hy kan zig niets goeds
van denzelven beloven , di fchandelyk. verzuymt heeft
hem voor zig ten vrind te maaken en te bevredigen. Ge.•
lyk in tegendeel, het aanwezen en de regte kennis des-
zelvs voor di de gunfr van dien God zoekt, eene aange-
naame hoop verfchaft, ert de menffe1yke behoudenis vail:
en zeker maakt. Weshalven het ten hoogfren betaamelyk
is, ..<latwenaa deszelvs waarhyd. met den uyteril:en aan-
dagtQtntien. .

§ 3. Deeze,tLeere merken ·wy aan als ingefchaapen,
voor zoo veel ODzegeeft deze1ve alleen maar met den te-
ken1l:ekder rede afmaalt en aanraakt :of naar het paslood
der rede alleen afmeet', het gene hy dien aangaande van
elders koomt tehQoren; met te onderzoeken ofhet gene
elders uyt de overlevering geweeten word ,ook met de
rede overeenflemt? of ten minilen dat de rede het zelve
niet tegenfpreekt.

S 4. De aangebore GODGELEERDHYD word
dan uytgebeeld, datze is, eene Leere van Godde/yke din-
~n, dewelke eene weetenfchap baart , di, wat men van
God vaft fiellen, en in Hem erkennen moet, zonneklaar

uyt
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uyt de rede uythaalt, en aan dezelve' al$aan eenen keur-
.freen beproevt: op dat in di £toffe niet aIleen het zekere
van het onzekere, maar ook het waare van het vaHfe, als
mede het bekende uyt de natuur of het aangebooren ligt
van-het gene 't zelve te boven gaat, nawkeurig gefchivt
en onderiChyden mogt worden. . . '

§ ,. 'Zy is inzonderhyd bezig omtrent de gefchiBen de~
Regts: alhoewelze ook de gefChillen des daads aanroert;
dog di naar de beginifelen des regts bei1ifr moeten wor-
<len; want men mag ten onderzoek brengen, het welke
van de daaden verhaalt word, met naa te fpeuren, of het
opgegevene mogelyk 1.:y, of niet : en zoo 't eerfte; of
het Gode betaamelyk genog zy, en met des zelvs deug-
den , welvoegzaam en overeenl.lemmende: even gelyk
een Lichhaamkundige, het gene, de Hiftori tier nlltuur
of 't verhaal van 't lichhaamdyke gefchaapene opgeevt,
ten ondetzoek brengt, en de verfchynffelenakla:ar voor-
koomende, uyt zyne begin{felen onderneemt op te loifen.

. -

HOOFDDEEL .II.
,

VIUJ den d4ngeboren Godulicnfl.

5 t. DE GODSDIENST , di het voorwerp der
.. aangebore Godgeleerdhyd JS " of di een God-

geleerde voor heeft op te geven', en naar redes rigtfnoer
te befchaaven, is een zekeren iver der menifen , waar
door een igelyk naar zyn ygen gevoelen, zyne vermogen.
bezig houd in het befchouwen en dinen van zekere God:'
hyd, naar dat hy meent zig heft te paifen, om di God-
hyd in aIle voorvallen ~ot zig gtmfrig en genegen te maa-

A 1, kell.
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ken. Wy gevenhier op eeoe algemeene uytbeelding van
de zaak, tot. nog toe aan geenig bezonder gevoe1envan
menffen vaft'gemaakt, op datwe, den waarenGodsdleniJ:
van. den valiIen: 'lIs nog niet onderfchydende, dat.gene
maar allee!laantekenen" het welke aile menffen in 'tge~
meen verngten.

§;2~ 'Dit weord Religi of Godsdienfl', JeydLaktantius
in f4yn Boek van de waarc. JP:yshyd 4: 28. niet kwaalyk af
Van 'r, Latyns woord netigare vail maaken. 0; deze voor-
waarde, zegt by,. worden wy geboren "datweaau delt
()JU flheppe.ttdfft·Godft.huldige. gehoorzaamhyd' bew.Yzcn:
Hem 4I1eCflkennende" hem naarvotgen, endaar door zet'lJ
,a4n God verbonden ,en, vajl gemaaktzyn mogten, waar; van
daan't woord Retigi ofGoilsptigt zynf{n naamontteentheeft.
En wat verder : Het. naamwoord: ReJigi of Godspligt,
'1)tZ11; den ;b41tdderGodvrugtighydzoo gezegt', om datGod
4ell, 11J~'lifl41J'1121ig .ver6onilenen. vafl gemaakt.heeft, e1Jz,.

~e~~~i~~~; ~fG~ds~igt;::fnf:ak~{~:~dat by de knoe~
Nademaalonder de eerfte kundigheden' is, de afhan"':

gelykhyd aller fcheEz~l~nvan het opper:ll:e-enhoog:ll:eWe-
zend, zoo is't hetwerk,'van1een mens" di,vandeezezy-
ne afhangelykhyd zyns bewuft is, om aanfionds zyne vcr-
bintenis enpligt, tot zyner.onderwerping, te erkennen,
waar door fiy geerne onder God ftaan wi!, en zoo hy el-
ders in eenigeplaats,dtenband- verbroken h~ft ,zo~kt
,by ernfiig wed~rQ!11"yerbo,nden en.,d()or e~~n niweri
Qand weqer' vereemgt, ·t~i\V,'()rqen, oR dat hy ,met uyt zy'!"
,ue groo~magtige gunfl:uyty.allenmog~.

§ 3: De Hoofdzoort~ van;den Godspligt betrekken wy
cot den iver" VOQrzoo.veel de Godsp)igt eene neerftig-
byd betek~nt ," om door genogzame be:kwaame middelen
tot-het boogilgewenfte ynde teg~rAAken;want di zorg~

en
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en vlyt van,den geeil: vereyfl: eene neerflige>tewerkfiel-
ling van aUe vermogens, Z90van lichhaam, als geeft"
om uyt te VQeren alles , wat wy agten de bekwaamHe
middelen te zyn, om het hoogfie goed te verkrygen.

§ 4. Het voorwerp, omtrent het welke zy, zig bezig
, baud, is eene Godhyd, of alletleye bovenhemeUfe magt:
en hoogaanzyn,. van dewelke:imand , in het, algemeen
befluur deezer werreld" zig eenigvaft en zeker goed be..
loovt, het zy door midde1 Va'll gewoone ',. of buyten ge•.
woone oorzaaken 'J terwyl hy di aIle v.anhet goeddunken
eener. Godhyd " di hy aanbid '" agt ·af te hangen... Om
dit voorwerp te befnoeijen en tebediffelen',. zal zig onze
aangebore Godgeleerdhyd bezig houden, dewyl het ge~
nog blykt dane aIle, di opperH:e.magt niet in een eenig
waar onderwerp, maar in veele gezogt hebben. Enna,.
demaal een' groote- verfchydenhyd van gezindheden AUe
de verfchillendhyd in den Godsdienft. , dewelke.wy;inrM
werreld:"gewaar. wOIden-,' gebaart heeft, 1.alhet van do
grootne aangelegcnthyd zyn, om het waare onderwerp
van di aanbiddelyke mogenthyd wat onderfchydelyker
naa te fpeuren., ,[

§:5. De daaden'vanden Godspligt " ofvaneen~Gods~
dieniHge zyn. r. Ve'Kennis van de,opperfie, mogent';'
hyd, verzelt met deszelvs erkentenis, di eene wettige
agting van' di mogenthyd is met volle genegenthyd. II.
De hoogne Lievde tot di opperfteGodhyd, begeerende
den regeerder van 't~hee1alvoor zig'weldaadii engoed.,.
gunflig te hebben. III. Koomt hier by eene dienft of Be,. .•
hewyzing, di door hunne uyterlyke, daadene.en g~tuyg~
nis van den inwendigeneerbied geevt..

Hier moet men aanmerken, datdeezeeerfie-daad'zig
tot de tweede heeft , en deeze tot; de.derde" even-als
eenebaarende,Moeder tot haare vrugt : want,deik-ennu
}-~ A 3. ' Jan,



~V.AN 7JEN .A.ANGEBOR. GOVSV.
van de waardighyd des voorwerps , d~t is, van God ,
baart des:z.efvslievde , "l00 'mennigmaal als "ly op deszelvs
voortreffelykeuytH:ekenthyd aandagtig let, dewyl anders
het fpreekwoord zegt , onbekent , otJbemint. Voords
brengt de ,Hevde Gods in het binnenfl:e van den geeil:
voord eene eerbied, di men op allerlye wyzen zoekt te
betuygen: ja hoe de ke~nis van de waarhyd eens zaaks
meer uytgebreyd en overtuygende' is , hoe de lievde,
c,iaaruyt ontfpruytende, te heviger, en de dienfl:bewy-
zing te zuyverder is: en wann~er de iver, di uyt den
,eerhied vQordkoomt en ontvonkt , en deeze iver 'l.yn be-
leydi, uytde rede ontvangt, dan wykt de God.rpligt van
Bet bygeloov af, voor hebbende niets om trent ae aienfl:-
beW}'zing Gods te doen ,dan aUeen naar het voorfchrivt
van oe rede.

§ 6. Het ynde en oogwit van den ~odspIist is , di
Godhyd', itewelke eene opperlllagt beZlt ,. en lU verma-
gen grootmagtig is, zig tot e~n vrind te maaken , om
dezelve , . niet aIleen in dit leven, maar na het zelve in
het toekoomende, voor zig gene gen. en goedgunfl:ig te
hebben. Om dit ynde weI en wettig af te baakenen, en
van verfchy~e dwaalingen en misfiagen tezuyveren en te
bevryden , IS voor de aangebore GodgeJeerdhyd geen
kleyne. moeite.
. § 7. De. waare Godsdienfl: is by my dan, een wettige
en betaamelyke iver om het hoogf.l:e Goed te zoeken,
fiellende de zalighyd in. de geIlieting :en .vrindfchap van
den eenigen waaren God, om dezelve III de eer5ewy-
dng, di men aan God verfchuld is , te verwerven, met
zig !laaw te wagten van nergens iets aan zyne eer en heer-
Iykhyd te onttrekken. Derhalven is 't het werk van den
Waaren Godspligt, niet af te wyken van de waare eerbe-
\Vyzing, nochvan deszelvs waare ynde , of van deszelvs

wet-
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wettige enbehoorlyke midde1en: tot hoe verre de inge-
fchaape Godgeleerdhyd. in aIle deeze dingen ons met Jiun
onderwys onderrigten kan, zal in 't werk ze1v gezien.
moeten worden.

H 0 0 F D DEE L. I I I.
VAn dQ o"1ergenQme WAArheden ~t d~ eerpe

Weetenfthap.

S I. TE VERGEEVS, beken ik geerne, zalmen
in dit firyd- en worfielperk van den Godspligt

intreden,en onze geeft zig in het maakenvan wetten en
geboden bekommeren, zoo niet voor af vail:gefle1tword:
DAA R IS E EN G 0,1);,· -wes~lvet'l'qf' de- bewys-
redenen' , . di de eerfte weetenfchapons van Gods aan-
wezen opgegeven 11eeft, ons zelven wederorn vallo mews
aan moeten te.binnen brengen. .

I. Uyt di 'leere is my vooraf niet aIleen bekent gewor":
deli het aanwezen van mynen geefi, maar ook deszelvs
onvolmaakthyd: door de innigHe mewufihyd myns zeivs
witt ik, dat my zeer veel ontbrak , het welk ik vrugte-
1005 van my zelv afwagtedevervult te konnen worden;
waar uyt ik dan gedwongen wierd te belyden " dat ik
niet van my ze1v, noch myns zelvs oorzaak ben. Ik be-
merkte myn aanwezen maar onlangs, i1egsmogelyk, en
vlotbaar te zyn, ja ook onzeker ~ of het weI een oogen-
blik duuren zal: zoo dat ik overzulks ov.ertuygt ben, dat
de oorzaak van my buyten my" en magtiger is dan ik_
op welkers goeddunken ik niet langgeleden hier gekoo-,
men-ben, onweetende, tot hoe lang dez.elve deeze my'"

n~
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ne tegenwoQrdighyd za:lwillen uyttrekken. Jk.ben der•..
halven, van degeboorte af ondet deszelvs magt geftelt,
en.dat weI volfiagen, ,met atdat gene 't\velk ik in mynen
geefr bezit: maar in den welken ik eene .zoodaanige op•.
perfre mogenthyd erken, met zulken magt voorzien , di
is--bvmy GO D , ofeen oppermagtigfre Wezend.

It. Di eerP:e kennis van waarhyd wies aan, el1 is tot
.grooter zekeFhyd opgerezen, wanneer ik hemerkte, dat
in hetdenkbeeld van d4t '!1perfleWezend, noodzaakebk
deszetvs.~tmwezen opgeJlotentag: want waare ihet niet
aanweezig, het zow oQk.nietAAuwezigkonneu zyn: niet
om de innerlyke tegenzegge1ykhyd, dewyl deszeIvs toe-
ygenin,gen.malkander onderling iniluyten: oak niet uyt
gebrek van zaake1ykhyd, dewyl in 't onderwerp des ge-
(chils de hoogHe volmaakthyd gefreld word: maar alleen,
9m .dat de Godve.rzaaker h~~,.z00'YiI ': enda:t weI op
~~J,l~',WY:;~'4i"Zl~.7-~lr~11,~~~~nfpr'~e~t; W arit 'da~r'i?'):
een'let, of een met? llid.len"t 'laatfre, dan zyt· gy zelV'
ook riiet" want zoo gy my gelyk zyt, dan zult gy on.•
niiddelyk van uws zelvs aanwezen mewuftig zyn : dog
zoo men het eerfte aanneemt, dan zalder een Wezend
iyn aneen van een aanwezen, dat mogelyk is ,en het
"telk niet uyt zyne yge natuur of wezentlykhyd aanwe-
iig is: en't zal geen W ezend zyn, 't welk door zyn y-
gen vermQgen aanwezig is ? Hoe! zal het dan eenwe-
zend zyn, 't welk zeer veel van een riietwezend deelag.•
tig IS l' en 't welk voor zig riiet genoegzaam is om aan-
wezig te zyn, en alzoo zal 't een Wezend zyn, 't welk
riietvolfrrekt volmaakt, en .dat waarlyk en voH1:rekteen
Wezend "is? 'Het zal een Wezend zyn, het weIk noch
'(fan, noch door zig aanwezig is, J10ch eenigen grond
"Jb 'zyils zelvs.aanwezen in zig heeft, en dat ook zonder
{~lii.g~'oorzaak 'is, waar in nogtan~ de eenige grondflag
¥.an'een'mogelyk.aanwez,en gelegen IS. ~ ~III.
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. In. Het bevefrigde my nog meer in di waarhyd, aIs
ik uyt mynen .gebrekkigen that bem~rkte, dat',: een ho.o-
ger hoven my zs : nu alwaar verge1ykmg plaats heeft, In
oat flag yah 'laaken moet imand zyn di 1.nden (a) Verhef-
trap: de opperite zy: (by den we1ken mmand vergeleken
kan worden, als zynde aile vergelyking eene afwyking
van d€n iteltrap, dewyl goed aIleen en ten vollen goed is)
welke opperfre immers niet nalaaten kan, van en door
-zig te zyn., nademaal by geene oorzaak van aanwezen
boven ·of buyten zig heeft, waar van hy iets bntvangen
7.oude: waarom men aan dat opperite aanwezen, dewyl
het geenzins een moge1yk aanwezen is , noodwendig
moet toefchryven een noodzaaklyk aanwezen.

IV. Tot opbooppingvannoggrooterovertuygingkoomt
lll.erby, dat Gods den.kbeetd in ons, alsvan een voHl:rekt
volmaakt We'lend, onmoge1yk niet kan afgeleyd worden
~an van den fiigter van ons, dewyl wy het geenzins ver-
digt hebben. In deezen fligter moet ook l100diaaklyk
(0) een voorheetdige· oorz/J./J.k zyn : in den welken zoo veel
2aakelykbyd ~po v..olm.a$hyd -7:.y., .'als~n bet voo~verhaal...
iie-d.enkbee1dvan God, bet weIk ons 1l1gedrukt IS.

o §.2. Di in de eerfre weet<mfchap voordgegaan zyn,
hebben in hunnen voordgang nog zeer veele bewysrede-
nen gevonden, dewelke onzen geeH in het gevoelen van
Gods aanwezen, als denSchepper enRegeerder del' wer-
reId, beveiligen.

o 1. Uyt de befchouwing del' lichhaamelyke werreld,
kleevt den geeH aan een denkbeeld van dingen', .di op'
ontallyke wyzen onderling van den anderen onderfchyden
7.yn, en door veelerlye verfchydene bewegingen veran-
4ert worden; in welk konH-tuyg en werkftuk de geeft

B +~g
f (a) StJpetlativus. ( 1)) CaUraexeml'lar~~) ~i alle oor~ken ell !:oorbeelden to!oren gaa~. ..



fo V AN 9JE OVE'RGENOME
zig ten uyterflen 'verwondert ,over de onuytputte1yke

-wyshyden voorzigtighyd van den Konftwerker: a1smede
over tyne onyndige magt en eewige goedhyd. Zegtge dit
denkbee14 alleen maar in den geeft te zyn, zonder dat
eenige van didingen buyten den geefr aan~ezig zyn :gy
zult egter'moeten toeftaan, dat gy geenzllls den uytvin-
der van di fchikking en van aUe di verfchydenthyd zyt,
dewyl gy zelv het minfte verband en zaamenhang van di
dingen niet vetHaat; noch het minHe dingetje in dezel...
ve geenzins veranderen kant. Hier van is de geeft
gans kundig door zyne innigitemewufrhyd. VQorwaar
het geneniet is,· kan ook deo.drzaak van di verfchyning
en vertooning 111etzyn: nademaal dan de geeir van di
zaakelykhyd ,. te weeten het verroonende iyn ,u-ytge£lo-
ten is ,~oo moet deszelfs oor~aak buyren my zyn ; D;e~~,
dat de ~mgen ze1vmy zoodaarug aandoen, het zy dat God~
de a.lwyze Stigter _en' uytvindervandat kpnfi:..iluk .,,''m~
di aandoehinginarukt. -

II. Ja wy zyn oak door cit zelvde leerwyze geleeraan~.
dat wy een lichhaam,. met den geeft ,te1.aam~ngevoegt
hebben, door welkers. tuffenkoomH wy met di werrel<;i
eenezonderlingegerneetilichaphebben:: ZQOdaapig<;Jar~it
ons lichhaam den geefr op vee1erlyewyzen ,,-willens of
onwi1lens , aandoet: en in tegendeeI, datde g~eH:OVel~
flat lichhaam een vee1erlyegebied voert. Ondertuffen is'r
niet een mens, op de werreld, di de wyze van vereeni~
gingtuiJen 'dengeeft 'en'het Jichha'am "ieet te verkla.<lr~nf
dewyl hy verfiaat, d~t de deriking,; met de uytbteyding.
geene de minile gemeenfchap heeft, noch met deszelfs
beweeging , en zoo ook in tegendeel. Deeze dingen.
noodzaaken ons hier te erkennende tu{fenkoomil _va1\.

. God, of eene alwyze en almagtige oorzaak van ons, in
.~elkers magt :WY all\; oogenblikken zyn. .' .

III. Hie-t1



HooEd. III. EERSTE WAARHE1JEN. II

,. III. Hier koomt ook by de inmge mewuil:hyd, waar
door de gee1\:vanalle 'lyne. daaden en aandoeningen op 't
innigile .mewuitigis: en di den rigtfnoer van goed en
kwaad 'Z.oodaanignaavolgt, datze ~en geeil:, als hy w~l-
-doet, geruil HeIt, maar als hy dt wet overtreed , lk
~weetniet met welke knagingen pynigt. En dewyl ik dee-
'I.egeenzins afweeren nochuytdryven kal\, zoo blykt het
2onneklaar, dat di mewuil:hyd geheel van hem, di aan
·dengeeil:zyn wezen en aanwezen gegeven, en dezelve zoo
naaw aan den geei1vail: gehegt heeft, datze van denze!-
ven onmogelyk kan afgeichyden worden, afhangt: zoo
dat het ook blykt, dat myn Schepper dezeIve, om de
plaats en de beurt van God waar te nemen, in mynen

. ;geei1ingedrukt en ingeplant heeft: dewe!ke opentlyk den
Stigter van ons, niet alleen ab den opperil:en en opper-
magtigil:en, maar ook als eenen hailigen Wetgever, en
:regtveerdigen Rigter op de werlel,t:verteorrten innig
vertegenwoordigt; welkersmagt nimand ohtduyken noch
zig onttrekken kan. .
. § 3- Ook neemtdeze onze aangeboore Godgeleerdhyd
uyt de eerite weetenfchap nag een a~der leerfiuk over,
te weeten, dat de geeft alleenvolJY eemgen tydmet dit lich-
haam zaamengevoegt i.r : dewe1ke, op het. aankoomen
:vande dood, zynen ouden handel met het lichhaam ver-
laaten moet; zonder evenwel, als dit lichhaame1yk werk-
tuyg al ondloopt is, ook in eeniger wyze in zig ontdaan
te worden, aangezien deszeivs natuurof wezen geenzins
<ieellyk is; waar uyt voIgt dat, het lichhaam afge1egt
hehbende ,de inwendige vermogens van den geeil geen-
zins heledigt '. noch van eenige volmaaktheden, di tot
het denkend "\\1ezen hellOoren , beroovt worden. Deeze
Leere dan, invoerende dat het 'wezen van den geefi on-
,verdervelyk, en overzulks-ook onHerveIyk is, blykt ook
~.. B 2 klaar
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klaar uyt de eerfte weetenfchap: en ftelt het overblyve.a
van de ziel naa den dood vail:.
, §4. Hier uyt ryft ook eengevoIg, dat de geeft, na.zy--
ne ftandsverwuleIing uyt hetontfloopte lichhaam, moet
overgaan, of tot een Deter, of tot een erger fraat: het
.welke den geeft, op het a:anmaanender innigfte mewuft.•
hyd, zomwylen zeer bekommert maakt: terwyI zelvs di
zelvde mewufthyd den Stigtervanden geeftvertoont en·
verbeeld, ais eenen regtveerdigen Rigter, di den goeden
goed, en den kwaaden kwaad vergelden zal: want di .
:geleert heeft dl\tGod, de Schepper en.onderhouder van,
den geeft ;denzelven zoodaanig in zyne magt heeft, dat
by naarzyne regtveerdighyd ~ denzelven tekenen en be-
wyzen van blydiChap toey-oegen~ of in de uyterfte droev-·
hyd neerploffen kan, dl kan met nalaaten te begeeren~.
dat hy , voor den dag zyner ftandsverwi1feling , God
voor zigaangenaam of verzoent hebben mogt: waar uyt
de Godsdienft ontfpruyt , of de iver om God te behaa:..
gen, op dat hy zig namaals van zyne gunft aIle goed eli
geluk beloven, en denzelven, na de ontflooping deslich .•.
.haams ,. als goedgunfHg geniten mogt. .
. § 5. Deeze waarheden ~ van Gods aanwezen, en van
des ,geefis., di van hem afhangt, onftervelykbyd, zyn
.de grondfiag en het grondfteunffel van alle Godsdienft',
Waar op het ganffe gebow, dat ·wy voor hebben op te rig•.
ten, gebowt moet worden: gevende aan deeze geheele

. '\\erhandeling een regel en rigtfnoer, volgens welke deeze
Leere g efchikt moet worden. Een Wysgeer befchowt
.<?-odzoo als hy in zig is; een G~dsdiennige, zoo als hy
zlgheeft tot ons, voor zoo ve€l m deszelvs gunft en ge-
niting aIle menffelyk geluk gelegen IS: als dewelke des
menffen geeft in zyne magt hebbende ~ deszelvs gebreken
!~r~.ullen" zyn~ yermogen~y'erme~rderen:f en denzel-

vel.!
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,ven met niwe wyzen van bevattingen beguniligen : ja
'naar de verbetering en vermeerdering van' deszelvs vat~
baarhyd ,: 'Zig heerlyker aan den geeft vertoonende, dien,
van aile kant en met verzadiging van alle begeerte tot het
goede vervullen en begenadigen kane Het welke geftelt
-zynde, moet men zig beraaden over den weg, of de
,wyze om tot dien ge1ukkigen il:aatte geraaken: als mede
welk be1eyd van levens-beftuur men houden fioet " op
dat wy ynde1yk deezen God ons beloven konnen goed-
gunil:ig en toegenegen te zyn; voorwa~r hy rooet geeert
,worden op zulken wyze , datwe geenz1l1saanzyne cere,
waar van hy ten uyteril:en jaloers is , iets onttrekken,., of

-geenig vooroordeel, tegen,zyn hoogaanzien frrydig). be-
houden •.,

H 0 Q. F D- 0. BE t: tV;;
,~ . .

Y-m',.. ueginffil des ;ngefch4JIe~n 6odsilienflj..

,$.1'. HET BEGINSS, E,L, w.aar uytdeingefdiaa":
pen GodsdienH:" tot een vaft -enzeker betoog.

,van ,Gad', en deszelvs' eerbewyzingen getrokken moet
worden, is het tigt der rede " ,in des meniTengeefr_door
-,gemeene en, ingedrukte k~ndlg,heden zoo klaar en zigt...-
,baar doorfchynende, dat rnmand, dl zynen aandagt daar'
toe wen.d en van alle vooroordeelen bevryd is" des on...
·onkundig wezen kane "
. § 2. Maar nademaalhet wonrd re1e i!l zig tvryfelagtig
15, zal men vooraf deszelvs dubbelzllluighyd dmen weg,
te ·nemen: te weten, men moet vail:ftellen" dat de voor••·
.~~'erpeb'keaautp,Cl"kingder reqe wat a11ders is, enwat an,.!
~ 4- B ~" ;r pei~
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·defs deszelV$OHderwerpe!:;ke aanmerking.'Deeze hete":
·kent den,meriffely~engeetlz.elv, zonals ai, met het ver-
'111ogertonl'te:ted~ooretl begaavr is, ,enzigover:zaakenl,
ai·te o6rdeelert: zyn, uytlaat; en mitfdien de dwaaling
.onderhevig· IS; ·zoornennigmaal hy de paalen van een wet-
tig en:r¢grzinnig oordeel overtreed. Maar de voor'wer-

:peJy-keijJede, waar .vartte.deezcr plaatsgehandelt word·,
:geevt te·kenneli di,omva:tting. endat.begrip van kundlg-
·heden ,. denkbee1den·, en gronaregelen., .di aIler menffen
gemoederen in 't gemeen ingefcherpt en ingedrukt 'lyn.
En word genaamt het tigt der rede; om dat di omvatting
vanwaarhedei:l beitaat uyt kundigheden, di algemeen en
e.zooklaarblyklyk 'lyn, dat nimflnd". dialleen de woor-
,den verHaat, aan der'lelver waarhyd twyfelen kan~'

§ 3. 'De Voorwerpelyke Rede, is di onfeylbaare en on.•
hearieglyke keurfreen van het oordeel , naar welkers
voorfchrivt"ln de aangebpore Godgel~erdhyd: over God-
de1yke 'laaken alleenlyk het oordeel moet gekeurt en uyt-
gefprolqm word~l1., . ' . ',,' '.

J. Onftilbaar en onbedrieglyk, 'leg ik, om dat niets be..
vat dan aIgemeene kundigheden, van God voordgekoo-
.men, dewelke, goed 'lynde en geenzins bedrigen k-on.•
nende, di beginfTelenvan waarhyd aan 't menfdom me-
degedeelt heeft :' .gelyk wy reeds te VOorenin de--eifft'e
Weetenfchap oak geleeraart 'lyn.

II. Dee'lekeurfteen des oordeels is ook ()'/tverant/er!yk.;
()m dat het nooit gefchiden kan , .dat waarhyd met waar-
"hyd1hydig 'lyn , of wordenkan:het we1keva-n zoo va-
fie zekerhyd is, dat 'lelv de opcnbaaring met dit ligt der

:red~ met itryden, om dat'lc de rede niet overhoop wer-
pen 'kan. ,
.. HI. 'Waarom deszelvs waarheden, eewige, genaamt

);yn, wegensGods'onveranderlykhyd en voHlandighY~i
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di de'rzeIver Stigter 1S, in welkers natuur of wezen de
meefte gegrond zyn, en welkers eewige wil dezelve aan
aIle menm~n heeft willen indrukken, en inplanten, op
datI.e met de dingen, di tot in eewighyd vaHgettelt waa...
ren, zowden overeenkoomen.

§ 4. 'De Rede onderwerpe!Jk aangemerkt', als zynde de
~eeil:zelv , is over dat redes ligt, als de keurfteen j van
t oordeel de Rigter; en deszelvs daaden zyn. r. Door

het befchouwen der gemeene kundigheden, .aIle andere
zaaken inonze denkbeelden zoodaanig in te 'lien, en te
bevatten, .. dat wy klaar ver1taan ,. wat in -derzelver zaa••
ken denkbeelden belloten legt.· 2. Dezelvezoodanig
met de denkbeelden der nabuurige dingen te vergelyken,
clatd'e geeft onderfchydelyk begrypen mag, waar in zy
ev.ereenkomen ,. €n:waar in zy .Quderfchyden zyn. J.
Het verband tuften ·de (a) voorgaandesen tuffen de be,..
fiuyten met zoodanigen aandagtP4lV1)liffimm,ond(:}1"~"'·
ken ,datwe geen beiluytmaaken, dan alleen wanneer
onze {b )ge\viife ons ()II~c;rrigt, .datwyget:Joegzaflm be-·
kwaam1.rn~om'-een ·wetttg (c} werk van l.llvoenng en
he11uyt, ponder eenig vooroordeel'~ te yerri~~n ien op
te maalren.'4. En yndelyk , de zaaken door ·geinee)1~
kundighederi en naarde eedl:eghmdregeleR uythaalende,!
door de oorza1kenen 't gewigt der redeIleUte oo.rdeelen"
wat waar of va Is is , .yn wat goedofkwaildzy.. .

§ F':WantaHegrond vani:zekerhyd- w:Qrd qaaropgeve-
mgt; ..:dat de: ge'efi ge.eu[g, ooi'dee1 yelle .dAnyanz.aak~nit,
di klaar en onderichydenbegrepenzyn:, en ruetsaartne-
roe 't gene tegen 't ligt.der rede,aanloopt: want h~tis met
ens menfTenzoodaanig· ge:legen ,.,.da.tmtnllhd. van. ons il:ln
het klaar :en onderfchyde1yk. begrep~ne~~·wan.n¢C:trdat,
door:de.innigemewuMyA aan·d.en:g§.~flhLYkt3) ~Y'·n~i:ge'!"" . ~ ... " '. 1te.ulr

(a) Prcmi{[en. (b) Confdcnti. (c)lllationis o$,ill.~,". \ i, (
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fiemming wygeren kan: en dat wel wegens di fierke en
onwederHaanlyke genygrhyd tot toeftemming, di inwen-
thg in den gee£t in is, zoo mennigmaal hy met aile klaar-
hyd. begrypt iets- tot"denatuur ofhet wezen van een.zaak
te behooren. " .
~ ',.§ 6. Zommigkbrengen hier tegen in, dat de men1TeIy-
ke rede verdorven, en over1.ulks onbekwaam is omeen
wettlg, en belloorlyk oordeel te yellen:' maar hier moet
menzienin wat zin dat (a) voorgaandeof aan te nemen,
-of te ontkennen zy? Het blykt immers. genog:" dat het
v~rJ.1!0genva.n,rcdenkavelen in't meniIelyk geilagtnietge-
heel ert alllytgeblufr is: wantaUdan zow het menfTelyke
wezen z,elvvernitigt zyn ;.daar ,de mens nogtanseen rede-
Iyk wezend is.,.Ook iSilIet ligt der eerftewaa;rhed~Jl.geen-.
zins verloren ,:dan aIleen in dolle enzinnelooze.W an.•
neer-men zegt, dat den geefr.eene)yerdorv~nthydaari-.
~"~r'!lo(jJ fiemen ,wy alleenaan, dat dezelve 'in de
traaghyd enafkeer van de ziel, om de waarhyd te onder-'
zoeken, ge1~genis; terwyl de geeft, ten deelen wegens
de onmaatige en in het lichhaam diep jngewortelde driv-
ten, tot andere ~ngenafgewend word, en ten deelen·
doordeonbectagtza.a.mhYd desgem~eds , ::en .zyne 'al teo
grooten haaft en voorbaarighyd om te oordeelen,zig van
r<OekeloGzeen voorbaarige toeftemming niet, onthoud.
Men moet d~rha1ven di verdorventhyd met tot zoo verre
llytftrekken.;; alS:bfdi,geefl niets dat klaar en onder{chy-
den is bevatten', noth .eenig- goed oordeeL opmaaken,:
noch eenige wettige gevolgen zaamenhegtenkon: maar,
het moet tot voorzigtighydftrekken, dat hy niet met ee-:
nen blinden drivt dehertstogtendes gemoeds of de voor-
QOl'f.ieelenvafl:aen 'geeft opvolge; maar de zaaken aaneen
~borZ1gt;igood~.zoe~ot1detwerpe, de duyfl:erheden af-.;
..~. weere,

ta) Antecedens.,:-r .•.. "'- _.
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weere '; 'en zyn ooru€el opfchorte, ,tot dat hy dopr eeri
w~ar 'kenteken der..waarhyd , ,te weten ,een klaar en
onderfchy:denHegripderzaak ,'getrokken en overgehaalt
warde tot toe- of af-flemming.
,';§.'7. Vandeeze zekerhyd kan' een ider mens door ZYl1~

jgetle;m~wttjfhy'd o.verturgt zyn; dewelk~ te weeg brerigt,
d~t'een 1ge1yk mmgm ZIg, van zyne doemngen, ZOOVOOf-
ledene als tegenwoordige, mewufrig zy: wat hy denkt,
en hoe hy in zyne wyze van doen te werk gaa~, weete.
Ten anderen kent zy in zig degemeene kundigheden, 'de
wetten,van een regtfchaapen oordeel , en den gehee1en
regel"enrigtfnoer van onderzoekzoodanig ,dat watzy
lriet , zy 'haarer 'in>zig 'mewuilig isdat te zyh, als of het in
e.enkl~ar en,helde~ ligt frond, alwaar alles door zyn.,yge~
zelvs hgteven, klaar affche~n ~en uytblonk. Hier van
,d.aanis 'took., dar de m~.f.)ujfhydzelv, over de doeningen
van den gee1li" di naareeri ,wettige of 9n'W-et!tigejteder~t.:.
rigt';z.yn·p:eeu :ynd~antlis'\.vyil:i,.metden ze1ven; daar hy
kwaalyk 'gedhan heeftte veroordeelen, en daar hy weI
geda-anheeft vry te!fpr~ken: bekleedendealzoo de plaats
van God , met den geeH " na het weldoen te vervrooly'-
ken, en na het kwaalyk,doen tektiaagen en pynigen. Het
is oak dit geweeten of dee~e mewujlhyd,di onzedaadenin
't onderzoek van waarhyden deugd befchouwende, den
i;edl: overtuygt ,ofhy zynenpligt weI betragtheeft ? of
met 'Ye1?waar va~ daan de mens zyns weI of kwaalyk be~
wuft IS.,' '

§ 8. Zommige werpen ook tegen, dat het oordeel van
't geweeten 'of dem¢wutl:hyd, zomwylen bedriegt, wan-
neer zy zelv bedro~en word; vafrfiellende, dat zy be~
drog ortderworJ;Jen'ls:;,r.H~t verwondert my·, dat zy, di
van de twyffel-fchool 'WIllenfchynen een afgryzen te heb~
ben, zig zoo tegen dit oordeel der mewufihyd aankan-

C .. ten"
"
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ten f 'londer eens agt te geven , datze zoo doeade de
deur der twyfe1-fchool wyd openzetten. Voorwaar de
mewuHhyd of't medegeweeten is van God aan alle en een
igelyk 'mens gegeven, en ingedrukt ~ op dat zy Gods
plaats bekleede; Waar van daan de laatHe ontknooping
van 't beroep op het medegeweeten is dezelvs vl"yfpraak:
als dewelke nooit iets vaiHlelt uyt giffing, maar uyt eene
zekere weetenfchap; waar van daan zy een medegewee~
ten ,en mewuHhyd genaamt word. Ookmoet men vall
dezelve niet oordeelen uyt zommiger roekeloos oordeel,
dewelke buyten. nood, a1Jigende ~ zomwylen zig op het
medegeweeten beroepen: als dew€lke, namaals hunne
dwa.aling gewaar wordend.e , de befchuldiging van 't me-.
degeweeten gevoelen, met hun voor te h6uden,. datze
den pligt van een wettig onderzoek niet betra.gt,. maar
roekeloos hunne giffingen , in de. plaats van het voor-
fcluivtder m,eWUHhyd, aangenomen hebben. Indien
deszelvs oordee! niet naar waarhyd vafr en zeker waate .;
wal1neer' zy hunne doeningen naar dien regel en rigtfnoer
afmeet, dan zow de dwaaling gelegen zyn ~ of in de on-
~unde van hunne daad, als ofze niet wilt, wat zy dede,
'lJocbmet we/It. ()()gmerk en o}·welke wy.x.e z), doende was ?
bet welke vals is: of in de onkunae van:den regel en rigt .•
rnoer, als ofze de eerfre kundigheden van waaren goed
niet wift of kende ,zoo dat de.Wet d€r mewufthyd zelv
zow konnen dwaalende zyn, het welk ook firydig is, en
tegen deszelvs Stigter' aanloopt. Nu dan, uyt waare en
zekere (a) Voorgaandes , kan nietdan een-vafr en ze-
ker befluy~getrokken worden. .B. V~dewyl het uyt de
Wet des medegeweetens bekent is, dat de waare God be.•
mint moet worden, en dat ik iUlmy bevinde de kenniffe
en Iievde van den waaren God =- dan kan deszelvs getuy-. .. .

gems
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genis nietdwaalen ,_ te weten, ·dat in my een wettige
Jievde Gods gevonden word.

S 9. 't W elk eenige alhier tot het firydige gevoelen ver-
rukt, is: dat het kan .gebeuren , dat Imand eenen Mgod
benlint en eert, waanende aen waaren God te beminnen
en te eeren ;en<lat in zulken geval de mens evenwel ge-
rui~ ,1S , . alshebbende zynen pligt wel betragt; dewyl de
Wet voorf,Chryvt, dat God oemint en gedient moet wor-
den. Dog dat befiuyt is niet wettig en niet enkelyk van
het medegeweeten; om dat hy door dat befiuyt niet
weet, flathy uyt cen wettig onderzoek del'mewufihyd
kenniffe heeft, dat dat denkbeeld, 't welk hy van God
beeft, ID€thet onderwerp, waar aan hydat toepafr, o~
vereenkoomt: waar uyt hy overtuygt word, dat hy t'ee-
niger tyd in e.enzaak van zoo grooten gewigt, den pligt-
van een w.ettigen behoorlyk Regter niet betragt heetl.
Derhalven ,dwaalt het oordeel, dat van d~ rnewJ.lilhyd is:J
niet ;, waar door hy va{\;{lelt , indien God ~ den welken
ik hemin en diene ~ de waare God is, dan is deeze myne
lievde .en eerbewyz~ng.goed en regt: maar dewyl onder-
11:eJt word , ,datdit eene onderileIlin,g van eene ligtveer-
dig~ giffing is, zoo fpreekt degew.Hfe hem in dat werk
niet voillrekt vry, maar zal hem te met van eene zeer
groote agtelooshyd befchuldigen , dat de gee£t, voor het
ondergaan vaneen geregtig onderzoek dier onderfrelling,
tot de toeygening zyner liev.deen eerbewyzing toegetre-
den is; welkersdoen het geweefr was zyn oordeel zoo
lang op te fchorten, tot dat hy de za·akklaar en onder-
fchyden begrepeh had: zyns weI bewufr zynde ,dat in
een .zaak van zoo zonderlingen gewigt niet uyt giffing,
maar uyt eene zekere weetenfchap tot een yndvonnis had
moeten treden. Voorwaar daar kan iets wezen , dat de
&ewl1feraakt , en iets uyt giffing daarby genomen, en ~e.
~. .. C 2. ' zaamen .•
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~~menge"\TOeguw€>rg¢n.,. da'C1rdoor de1trlefis;t~{1gwaalirig
koomt In 't velIe!).va.!lZY!l ool'dQ~!f'~:ar:de~rr tktPi60..
.daanigb'e:fiuyt ligtvaar<lig is;' zoo:ir;(}ale'nietv.arii'p.etine-
degeweeten ,maar ·hier·is di voorbaatige verhaafiing van
't verdorven oordeel te,btfthufdigen,:l dat: regen de W~t
·d~sgeweetens ,variin: zyt! ooraeet;zoo.'Vt>0rt>a~tigniettt
:zyn" zondigt, zoo ta.hg:;d~,(jnde.fH~ll;iJngnog onzek~> i~;
wa~rom de mens oak',' :~o6haan ·hy,.~ardi naJaatlghyd
overtuygt wor~., het verwyt 'lynsg~weetens: niet 'ont-
gaan kan; no~h <?okderzelver beichuldiging, dathy,al •.
'Voorens zyl1 ynd-qorde~l te vellen:,":het oh'dei:i.Qe~.va'Ii
den' ~eel1nfet'eeril voor·de ,:uur[chaatdes geweetensg~
br~gtJ, en deszelvsgetuygems' met eerfr verzogt'had. .

§IO. Ik weet genog,. aatbuytetfd.atgeval$and OOlt
van het dwaalenzyner mewuilhyd gedroomt heeft , noch~
ooit als !log dat daar· van' denken 'zal: en dewylqe 'zaak
zelv;buyten:·kyv is;). i~«?b.zaJ'~'ge~chil:fiegseen:wootden~
flryd zyn; o£ het oefiuytuyt, de~(a) Voorgaarides , .Wel";
kers eene des geweetens, en andere' der giJIing is, of op
giffing fleunende, een beiluyt zy vanhet dwaalend me.•
degeweeten? of ni~t Hever van een voorbaarig oordeeIJ
en hetniet brengen van,:alle ,de Voorg~ndeg tet:Ae--:vuur-'
{chaar van ~tmedegeweeten ?Blyvt imahdhler l10g ha'idl
nekkig, ik zalzeggen d~t het geweeten niet dwaalen kart
in een ,befluy~', het weIk uyr twee voorgaande fpreuken j

di voor het ligt des geweeten.sg~!?r~.gten,\Ve~iQ,:e~~o~~
zyn, getrokkenwotd,: ·zOOiJamg -Wit ,de -da~d'van deri
befluytenden. geeft' in:tle·:wurfchaardes.-geweetens, ·be...
vonden word 4ewetten der mewnfth)'d onderhoti.den en
waargC1'1omente hehben, en dar de daad van betragting
met de wet des geweetens overeenkoomende zy. . . , '

§ II. Ik beken weI dat ook dwaalingen gevoed worden
pmtrent d}:~ingen J dewelke in gefchil koomel1, ofze ge.

. '(a) ~rC:l'llilfell. • o or .•
• •. • i



Hoofd. Atr\Mt;f1iWJ!M')J~'N (lovsv. it
oorlovf1zYh:;':'~"f)tne.f,rJO:gJ V/;''{)i:~<let"'~M)f{l~rf~1,lde
tlutophon~il',',~~~trrys-~~d:~.·'p~~eerety ?" ~l1·il~d~re'tl,in.:.
gen,H~~n: E~pot1OVt:'"t:,!lY~.~;:.~~ do<;>r~~len, .~a~tJ4et:ge-:
w,eetet1vlan' zytpbtten enJ{illJlagel1 bet'.eug:e1etH miat·Ja;tt'·~y
dpB~~·ij.etfg~weete:n,;1ii~f iVah ,:v~te~rtfUihtV*emr~~Yif-~..i
weefr ~'d ~ah1ima.n&,!>~~iUgtJn~·~~HetQf~~~'3tlW@rk 00
geweet~ns , e~~ geoottoVue"{HadA1iette"befehuK!'fgep~
maat dafhet oordeel: over ~f:'geoorlovde. e1l0Jigeo~tIO;vd~
in.,di g~-va,P~.doqr ..·.?;e .:HY~e..~?;'gefine~~,),~::~i~ti:~ytl~~t~~I~
ti~e Qorz~M\!eli.f 'ma'1-r,~le~r :uyt hU1ffie ··Wttlbtvene>1ii ,~.
gfhgen ~tfpreteiiJ.fs'i: f~lide'mewullHy<l ~~np~ar':1rl~.t
keh';'wdpneercie' w~~refetI~hen>vM1¥~gt)~n~fflHykhyd',tbt
deS'lelvs vuurfchaar gebr\lgtzuUen W:orden': :het~welk~de
ervaarenth yd~zel v ~l1agfa~mleeraarf:);en. alzoo}:W'Org.ert
otlkde gewll~~e~'(~Y'g¥*t¢te'ilS';:'ge1yltffiet1 di :n0lemt J

b~p\lal(,~'en'4ert~I~~t..Wett;lge 'J?1~~?~r.d~1;1:~h~~'~~fi~i~
t:~haan· t-gewee1tengeopenlla'art~~,L~ ...1J "~"" ,J, • ,) L.I,.

J\o-'- r(,.-f;'; I,' ','> .' , ,.:<}''i ;~:-::-->~lr: . i~ . ; .'" ...••_.~-,~, '"

, •• ' , "1,. , ,., ., ••• , ': •. 1.:',.', :',;I~;;.IL;.::d... u:,,.
J " u.:d()',:(f~~Lrbbf;r.t;;::~iJi'Yi(;~(~)~5";l; J~d

~.t)L·: jf'f~:::~\<:· ...':. ~'j:'_. (,/-", .; " ..c~:.(¥f ~~~ )f)J .y~~l() -)\~~:;~,:-':t

ii.')" ~:,pa~:~e~,';~~detting:(~1iJ·dit!ier~jJ.fT.~ ~,.d)n~,::\~
, .. . ~

$. I~.r-\ :V ER:.MITS'deez~(ingclfcha;tp~!Ga.dge1eetd~
.::u,\8jI:hyd";doende is;o1J1~r~nt"God;ia15"te Jtennen~, tf!
eeren"1c'en van de~ zond~ar'Weder0ql t9tverzoenin3 te
zoeken, zoo zat degan1f~ verhandeting deezerLeeie liri,.
ledig 'zyn:zoo da,~ze :in:-het Eepflr<eDeel! hunde1t van 'de
kenniffe' Gods·,: '1.60", in' '~ig., ~l~;iin.'lynewel·ke~~. Bet
'rweede :yan de:eerbewYl,1tlg·,. -dnnen ,~an~,G(.'Jclwerfchut.a
is , '·.maar de:iilgefcl1aape W err (~n M\l'f:~e~lvs?tegenge"
~eldezonae. El1ihet Derde yap. God 'te~:zoek&1; :o:cilf

(~) CaCus ,onf'ielltia~ . C3 . ~'.'/ ,,' . 'rna
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nad~bega~QeJ Z<>.1l~:wa~r ~n otlsvo<1rko<>mte~.n ver~
beelding van de voorbereyding des Euangeliums~ '. .

S 2!. De kenniffevanGod, merkt Hem aan"vooreerfi:
zoo. ,~~~tIyi1J .z.ig:.,i,s,' en hand~lt van Gods Wezen in't
;alge~e~n.,,)I~Jl;v~n.zyn~ tgeygeamgen, zoo van z'ynWe~
;Z;CI1 i'.4~:w~~~;zyn.., deOnafhang~lykhyd, Onynd,ighyd»
Onveranderlykhyd ,. en Eenvowdlghyd ;. als ook van zyll
4anweezen, ge1yk zyne Eewighyd , Alomtegenwoor-
d~gl1yd..;....a..ls...1l1erd..fLV..Jl~·'~.c~." ..•~.:e'V.e.n. ,.,h.e.t,welke.geefielyk
zynd,e , .hand}l}t:X~f~YJlt Verfian4 ,W 11~ ~~ ¥agt, be-
fiuyte~~.~~'b~t-·~rftuk,van G~s eenh!d~:,I~.de
twe~de plaats. Qverweegtze zyne .werkmgen, als dem-
wetidige, di Gods beiluy~ is_~.. t!n de uytwendige~' de-
.Werkezyn de $qheppingeen G.c>ds V:Oorzinighyd. '
. .§ 3- De eerbewyzing vanGpd word zoodaanig verh~n~
ae)t~dat;z.eonze verbintenis .;ltle.yduy~de.W:e.t.,.ren,zoo
weI de eerfte als tweede" dr uyt het hgr der R.ede ,k~!1-.
baar worden: als mede datze hoop fchept uyt den loon di
aan de betragring van de deugd verknogt is: welke twee
het aange1;>poren.Ve,.·bond.uytmaaken.: Bier van daan
gaatze ovettot de verbrektng van dat Verbond door de~
zonde ;enhandelt van de zonde di ip. d~ werreld heerfl,
en van deszelvs gevolgen, di den menffelyken itaat aan
de uytterfte elenden onderwerpen .
• ;.§ 4~·De Euangelifche voorbereyding.nandelt, om God
na de zonde wedel'. tot verzoening te zoeken, en Jeeraart•
.I. Eene waarfchynlykeherftelling van zommige menifen.
2,'. 'Hier van daan gaat'ie'voorder tot de noodige .midde-
len 'di vereyft worden om tot een regte verzo.ening met
God te geraaken. 3. Voegtze .daar'aan een Hiftoris ~>n-

;derzoekvan 'den waarenGodsdien{t" door. wegru~mmg
Vall den,valiTen: met te tooneo, dar de Chrifl:eIykeGods-
dienft: alleell in zig behelft 'aIle bet geen vereyfi -word tot
cen regte wederverz.oel}iog met God., "HE T
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RET EERSTE BOEK»~
Ocr Ingefchaape

GODGELEERDHYD.. .
Van het

KENNELYKE
G .OD S.

EERSTE, DEEL.
Van de Kennifle··Gods 'in, zig.

ROOFDDEEL I.

Van Goa en destel~J.Tger1fth"ppm.

S N E" E 'I.

S r ..• Lfchoon der wO. orden .oonprongs-.kenniS
~ 'Zomwylen tot de verkl'aarmg van het wezen

. der dingen iets toebrengt, zoo zullen wy
egter naa den oorfprong van 't woord God

~lhi¢r ge-en naaw onderzoek doen; om datwe het sene
., ' de,
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de Lette.rk,;9?!!en'l~rstenr-g~~zePv¥.~d~•.voor..dbr~l1g~n, ag.'
ten valltw}illg)~erha J. Q{). tJ:thpJ; tt zyn., .daJrilat het
de ganffe zaak ,di tc ke\1llen is, zoude uytduyden. Ge-
Iyk de zaak dan Vill.\0deneert!:e Ie1l~gtond-kennis is, zoo
zal het WO.9r.c.l.oo~..m~ifsh,ienvoor ~en eerft- en wortel-
woolf te'ito1Kl~~.zfnKf'~~ 'J.v,elk; zon4e~ ~enigellfley-ding
aange!idintn 1s':' 'elf' <1ezatNdv ts''kfaardef-, , 'dan"datze
van de LeuerkonftigeijifflngtIf eenig ligt 'lOW konnen
omwn~n. .

§ 2. ~e.t wezenGods , ,ofdel' Go~hyd, ts;eene om.•
vatting van di ygenfchappen; dewelke in Gods denkbeeld
no,o.dzaakelyk0_..ten leggen : /W. ~t al wat zood~ft\g.
t~ods denkbe¢l~}s ~ dat het \pgJ~ verbrekin~cj!l
,(leszelvs vormelykoegnp, daar van met kan uytgeITO-
ten worden,dat mg.et noodw~ndig g~ho.udep.worden,
ais deszelvs Wezen~op te maake~ en teil:Blkn.i

§ 3., De,kundighyd del'Godhyd word~grondv,eft in de
opperhy~;" :z@o'~~fnimand··kari .nalaaten.itelliegnypen eel~
Opperfle, lvlagttgfle, wanneer hy een woord van dien
aard, in zyne-,:aal,dat'kqrin~n~e beteken~ , hoard. En
geen yolk is zoo woefr, dat niet ,. ten minilen onder de
wezends, d~,):peetof mil1'laak,~ly~'~;el\yqlmaakt zyn,
en in magt uydleken, tot eenig wezend opklimt, 't we1k
het al1eruytftekendfr~ do~ cia vpprq'effdykhyd zyns we-
'lens alle te boven gaande ,.'en1n·~eadaadighyd het befte
is: en overzulks in de waardigfie plaats gefielt moet wor-
den: aan welke·"z.aak1Jy ook dennaam van de opperfte
waardlgP.yd geevt.
-~{ri,~:~c.~~n;:~k)eppetfte.'Magtigfte.'·We~nll~4~t'~:v.an'.~
God-" lw()rd~ wedcbytf~;ygenft;hllppen 9[' t6~gemp.gen
()pgegerven, welker zommige tot .de8zelvs~Weif1i·'be~rok-
k:~Jlmoeten,worden, .hQedaanige zyn. de J>tlafhangelyk-
hYt\1;d¢ onyndighyd, onv.er.a.uderlykhyd i ...en:enke.lvow" .:
;,h dlghyd.
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dighyd. Andere tot deszelvs aanwezen, gelyk de eewig-
hyd, en alomtegenwoordighyd. Aqdere yndelyk tot des-
zelvs Leven, dewelke zyn Verflani/ en Wit, als ook de
deugden van.waarhyd, goedhyd, hailighyd, regtveer .•
dighyd, en te ge1yk van Almagt. . Dewelke ofze in een
aIleen, of in veele plaats hebben? zal de uyterfie overwe .•
ging en naavorffing waardig zyn. .

§,. Deere onderfchyding moet men geenzins 7.oodaa";
nig opvatten, als of Gods leven van zyn wezen , of ook
dit van zyn aanwezen afgefchyden waaren ofkonden wor.•
aen: of dat een eenige v~ndi ygenfchappen van,de God .•
bycl .metterdaad konden worden afgetrokken: maar om
dat onze wyze vanaanmerken ,deeze zaak niet anders be..
reyken kan: waarom wy., Godswezenafzonderende, dat
alleenbefchouwen en in onze aanmerking alsdan zyn aan...
wezen niet aanmerken, of op zyn leven geene agt geven~
wanneer wy dan deeze dingen alleenJ.np~ tinmerking
van den anderen. af'l.onderett, en elk m t bezonder over";
wegen, dan merken wy de andere niet aan engevengeene
agt daar op, fchoonwy't een 'l.onder 't ander niet beden-
k.en konnen. -'

D SNEE
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SN°E lr II.
J"4fJ .tk Toe.Ygcningen des Goddely~1JW'""nJ.

,-' . .

ONDERSNEE A.
V41Jde On4j'f141J!!tythyd deJ. Opp!r'J1'CtenJ.

.•. . .•.

§ t. 'I' N:de ce~ :plaats is aangemerkt 1.dat tin het Op;..
, 'perwezen tClekoomt de ()lla.fhangl!/ykhyti: dewelke
fliets afulers is, dan dat het geenige ooczaak van buyten
noodig heeft, of om aal}wezlgte zyn ,., of om te blyven;
maardat het voor :zig aIleen algenogzaam is, en niets van
elders ontvangt of noodig heeft.. •.

S 2.. •. Hier vanda~nwol'ddeeu:onafhangelykhyd vande
Wysgeeren). [choon 1n.et,een 'kromtaal, vanzigutvhYIJ"
genaamt) welk kromwoord wy wegens de fchaarshyd van
woorden geerne aannemen ~ om niet alleen ontkenniglyk
uyt te drukken, dat God geene oorzaak , buyten zig,.
toelaat, waar van hem iets van buyten 'lOW aankoomen:.
maar am ook te kennen te geven, dat de Godhyd opd'al-
Ierfrelliglykfre wyze van zig zelv, in het aanwezig zyn en
blyven, de oorzaak is: als dewe1ke alleen uyt kragt zyns
ygen wezens aanwezig is, zynde voor zig en voor zyn aan-
wezen algenogzaam " ende de eenig~· en va£l:egrondfiag
desze1vs.

§ 3. Dat deezc van zig zelvhyds toeygening in het denk-
beeld van een Opperfre wezerid mgefioten legt, is uyt het
wezen van opperhyd" zelv buyten kyv:. want eenwezend,
waar in meer wezendhyds is, dan in aile andere, di min-
der enbeneden het z.elve zyn ).> dewyl het ook om dizelv-" 'do,·
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de uytfiekendhyd boven aIle IS, kan voorwaar van di min-
dere en ondet."~eniets, ontvangen, 't welkhet niet heeft:
noch ook be'gtepen worden in' eens anders magt te zyn,
door dien boven di alle is: want het voerteen ilrydighyd
in, de opperfl:e, en ook onderfchikt, dat is, aan een hoo-
ger magt onderworpen te zyn.. .... . .

§4. Alle wezend, dat aanwezlg IS, IS of afhangelyk,
of claarIS eenig wezend, 't weik niet afhangelyk is: Helt
men het laatHe, dat zal ,danhet opperfre zyn: want, het
gene van zig, voor zig algenogzaam, .en uyt kragt van
tyn ygen wezen aanwezig is, dat overtteftimmers v~rte,
door deeze zyne aIgenogZa~~hyd, al~at gene, hetwelk
geheellyk en In zyn aanwezlgzyn, enmzynwoorden,en
inzyn werken, zoodaanig van een ander afhangt, dat
bet eene oorzaak van zyn beftaan buyten zig noodig heeft,
aewyJ het niets voor ZIgtot zyn beiFaanheeft konnen t()e..
hrengen, no~halle ~y.l1ebe.~~~~~ heet:t1«mnen~tvl.il';
len: even gelyk orrte'l.tel zlgzelv alzoo In qe eerfie wee,;
tenfchap gevonrlen becft. Steltmen het eerfte', dan vraa-
gen wy, of di ganffe hoop der afhangendedingen, te
zaamen by,een genomen ~zyn aanwezen heeft van eenig
wezend., t welk buyten t getal derafhangende dingen
IS? of met? Zegtge· het eerHe ~ dan zal dat wezend, het
we1k buyten 't getal van aIle afhangende dingen is, het
oppedl:e, de eerfie en onmiddelyke oorzaak zyn, di aI-
le andere dingen onder zyne magt h.eeft, dat is, Goa.
Zegtge het laatfie, dal1 ontkentge afhangelyk te zyn,
het geenge te vooren afhangelyk erkent had: zoo datge
<Ius doende de tegenzeggelykhyd nief ontgaan kant.
Waarlyk de afhangelykhyd cler dlllgen, kart zonder ~en·
~perfte onafhangend, aIs de eerfte~oorzaak, geenzl11s.
begrepen worden.

D2- ON...
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YICD tIes Opperfle TPCtl.lntb Qn.Jnt/jghya~

5.1.. 0,.Etweede t'oeygeriing van 't.Opperfle magtigfie-
, . . wezend ,dat is, van God" word gena·amt on- \

yndighyd" dewelke is, eene voHl:rektebezitting van aIle
voHlrek!e volmaak.theden :. zoodaanig dat daar in-geenige
ontbeenng ..yan eene volmaakte zaakelykhy,d., o£eenige
I'>epaali~gbegrepen kan worden. Wanneer wy 'Zeggen,
~Illflrekte vO/17laaktbeden, dan onderfchyden, wy di vol.•·
maaktheden inhaat geilagt :I dewelke zekere onderwer .•
pen tot zoo verre volmaakt maaken, datze derzelver
cenkbee1d ten vollen.uy.:tdrukken" dog zoo even weI dat
aIle .volfuekte volmaakthyd~daar van ontkentkan worden.
'§ 2. •. Deeie onY1tdighyd van God merken wy aan in het
denkbeeld der Godliyd ingefloten tezyu', wegens des.•
zelvs Qpperh.Jd: want dewyl ik een denkhee1d heb van
een vollfrekt volmaakt. ,wezend, of van een bezitter van
alle volfrrekte volmaaKthyd, -di uytftekender en voortref-
{dyker is,. dan ik enalle denkende dingen di,buyten en
boven my zyn: dan moet di Opperite ve.el volmaakter
een zoodaarug, denkbee1d van. eene otl.yndige volmaakt-
hyd in zig hebhen. Dewyl nu dat denkbeeld een voor.•
beeldige oorzaak hebben moet ,dewelke buyten my aan.•
wezig is, gelykwe dat in't bewyzen van Gods aanwezen
g~toont hebben; zoomoet oak dat Opperwezend nood.•
zaaklyk een voorbee1d van dat denkbeeld in zig bevinden.

§3. Hier koomt by deszelvs reeds bewezene. vanzig-
':zetvhyd;: waar doordit Opperwezend uyt kragtv-anzyn
yg~ we1.~ aa!lw~zigis ~ loo.nd~.vaneenige uytwendige

.• oor.~
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oorzaak afhangelyk te zyn ;op dat het gene het in den
hoogfi:en trap bezit, het dat door zyne ygene algen'Og-
zaamhyd bezitte: waar uyt voIgt dat het aIle voHlrekte'
volmaakthyd bezit , en dat 0P' eene voHlrekte wyze:
want wi voor zig algenogzaam is om de allergrootfie' vol-
maakthederr te bezitten, waar dQor hy alle 'andere we-
zends verreovertreft: waarom zow di aan zig zelv niet
alle volmaaktheden, di hem bekent zyn, zonder maat of
ynde gegeven hebben? en dat naar maate der Hevde, ~di
hy zig zdv toedraagr: want wi uyt kragt enaIgenogzaam-
hyd 'zyns ygen w€zens aanwezig is, d1 is ook algenog-
2aam om alles, wat in 't begrip van eene voH1:rekte vol-·
maakthyd begrepen word, voor zig te hebben : want
buy tern hem is nimand, di hem in eenigerhande wyze be-
paalen of beperken kan, .. of door welkers ktagt zy:n w~
zen zow bepaalt en geyndlgt worden:.. '

§ 4. Merk voorder aan, dat een we1..€n,ftiwelk.nfers:.'
vermogens in 7...YR denkbeeld iniluyt, tot zoo verre dar
niets aan 't zelve kan gegevcn worden, 't we1k zyne vol ..
maakthyd overtreffen zow, dat zutken wezen, zeg ik"
van eene onyndige volmaakthyd is: nu zoodaanig is !ret
Opperwezend;, als in het welke cell: en 't zelvde is, tt
:zyn, en de Opperjte te zyn:- of te zyn en v.olflrekt te
zyn: geenig deel te hebben aan het niet zyn ;~ gelyk dat
In de fchepzelen, of de dingen di. afhange1yk zyn· gezien-
en bemerkt word,. Ja" Zavonarola merkt te regt aall',.,
dat door zig aan'tt'ezig zyn, alle'volmadkt ZY1t begrypt~··,
dewyl €lit nu op het Opperwezend, wegens zyne vanzig..:.
zelvhyd, pait, zoo kan aan't zelve niets van. het vol::..
maakt zyn ontbreken.

S ;. In de naail: 'Voorgaande eew heeft. Koenraatl P'orfli-
'It./' , dog_zeer onge1ukkig ,deez-e Leere beftreden, ter-
:wyl di Godgeleerde Man een gans on&eleerde W ysgeer-.·

D 3 . toont.
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toon~ :te'kY.n...." gebr\l.Xk.ende.daar to.e v:oornaamelyk ·d..eeze
bewysre,dene:n. I; ".l?a;tgeenig ~ch:pzelonyndigis, dat
0verzuIks God oak, met onyndlg IS. 2.. Dat van zyne
magt .'. d,e uy.ttlftrekkingtotonmogelyke dingen, ontkent
word.· a~'.Pat dit iets zyn, gelyk God is: en metter
daad ony~dig zyn , een. tegenzeggely~hyd medebrengen.
Ten 4iVoegen de School-geleerdenhlerby, dat uyt het
leerll:uk van Gods onyndighyd koomtte volgen, dat aIl~
andere wezendsonderlingvan eene evengelyke volmaakt-
hyd zowden·zyn, om dat indien Gods volrnaakthyd een
maat van de.overige. zy, 'dat di aIle dan,van dezelve on...
yndig afftaan zullen, dewyl in een onyndig afftaan, geen
meer of min plaats hebben kan.

§ 6. Maar I. Voor eerft blykt dat dit eerfte geenzins
voIgt, om dat de onyndighyd der volmaakthyd een ygen-
{chap is, di alleen God toekoomt: en geenzins defchep-
zelen". 2. Ook hindert niet " dat van Gods magt ontkent
word de uytflrekking tot onmogetyke dingen, als of di daar-
om niet onyndig zyn kon: om dat hier door van God
geene voImaakthyd, maar eene onvolmaakthyd, ontkent
word: want het that niet aan de magt, onmogelyke din-
gen te doen, om dat di onderdemagt niet vallen. 3.
Nochhet is tegenzeggelyk, dat God dit iet is, en te ge-
lyk metterda:ad onyndig is, gelyk Vorftius verzierde , .om
dat even daarom, dat zyne volmaaktheden onyndig, of
om beter te zeggen, voB.l:rekt1.yn, hy ook van de fchep-
zelen onderfchyd.en, en mitfdien lets anders is, te wee-
ten, een wezend dat boven aIle andere uytfteekt. 4.0ok
dwa.alen zy, di waaneo. aat het Ieerftuk van Gods onyn-
dighyd invoert, een evengelykhyd van votmaakthyd in aVe
nndere dirtg~n, onderting ml?t den anderen. vergcteken, om
d~tze vanBods onyndighyd aIle even gelyk door een on- '
ymli,ge. afftand zowden; afftaan., W -ant ,men rooer. hier

"'r wee-
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,weeten~' dat de maat van de gefchaapene volm~akthyd
fliet genomen wordnaar den afftand v~n deGodde1yke
-volmaakthyd; maar naar de meerdere of mind ere trap-
Een.van volmaakthyd, dewelke aan een igelyk ding van
God medegedeelt zyn. '

ONDERSNEE C.
P~n e14 01fPeranderly~hyd "an 't Opper-onyndig tVolf1J4al<!
" ,'We~nd.,

5 I'A LIe, rnaaft voIgt,' de Onveranderlykhydvan den
Opperfien, Magtigfien God , dewelke niets

anaers is dal1een volmaakte vol:fl:~nt/~ghYf.~7~tlll1.Jqkn4,~t~
heden, dewelke een allerwaar~lg£l:wezen maaken'; uyt-
fluYtendevan de Gddliy'd alleve1·:mdcring: zoo dat hem
defwegen niets aankoqmen, noch afgaan kan'" 'noch iets
van hem met iets anders verwiifeit worden. Alzoo is en
hIyft hy dezelvde, di hy geweeft is :' enzal altyd:zyn, di
hyis. : ' " ' ,,' ! " ,-'

, § 2•. I?eeze veranderlykhyd of verandering word uyt
het begnp der 90dhyd uytgef1oten, door de reeds van
God vallgdlelde onafhange(ykhyd, en vanzigzelvhyd:
om dat het gene hem aankoomen ofafgaarr , ,of ook b1
verwiifeling ag~ervolgen zow , dat z0W'of een uytwehdi--'
ge Qo.rzaak, dl van God onderfchyden was,· tnoeten er-
kennen; of God zelv,. zig eene. njwe, (}fwyder uytge-
ftrekte volmaaktbyd toevoegende, of de oude en voori-
ge ontnemenae. Het eerfte loopt tegen deon.afha~ge--:
lykhyd en de opperhyd van het 0pperwezencI aan :. Waar'
cloor .God geenzins onder eens anders magt ilaat~· rioetl

-- '>'- va~l
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van elders iets'ontvang~, l10eh van imand beledigt war":
oen kaJ:1~ W ~nteell Opp~r-wezend, 't welk meer zaa-
ke1ykheden bezitdan aUe andere' te zaamcn J kan geen...
zins, van ·diminder volmaakt zyn, iets omvangen: en
't welk de mindere onder zyne magt heeft ,aJ5 verre on....
der en beneden zig, kan tegen zynen wil door dezelve
geenzins van eenige volmaakthyd beroovt worden. Noch
di mindere konnen hem iets geven, 't welk hy zelv niet
veel uytfiekender in zig heeft en bezit. Dewyl hy dan
van alle uytwendige oorzaak vry ~n onbe1emmert zynde,
wegens zyneonafhangeIykhyd met kan onderworpelyk
gemaakt worden: zoo blyvt 'r niets over; dan dat hy,
aIs de oorzaak zyns zeIvs, tot zig zehren betrokken wor-
~: endewyl geen gevrogt voortreffelyker 7.ynkan dan
zyne oorzaak, '.zoo kan hy zig met voortreffelyker maa-
ltell, .dan hy te vooren geweefl:is, of 'tzy met zig, door
(ie verkryging van eenige niwe volmaakthyd, lets toe te
voegen -' of het zy met zig, deor den aanwas en wyder
»ytoreydingvan eenige volmaakt,hyd, verdervoortreflelyk
te maaken. Veel min kan hy, di uyt kragt zyns ygen
wezens aanwezig is,- begrepen ,worden in zig gebrekkig
ie zyn, ofeenige volmaakthyd vail zig af te leggen: want
alzoo 'l.OW hy van een God een niet-God, en uyt een ry-
ken bezitter der vobJ1aaktheden, een arme en gebrekki-
ge, en yndelyk van de Opperfle:l een mindere worden;
het w.elk voorwaar zy:ne inwendige algenogzaamhyd,
waar door hy een beginiTelin zig heeft, om even zoo weI
te volherden om te blyven dur.en, als~aanwezjgtezyn»
geenzins toelaat~ '

§ 3. No.ell \ted minder is di veranderingder Godhyd
1,1loge1ykdoor Godso1t'yndighyd: want hy zow door di

.verandering of tot een beter, of .tot een erger ,of ten
minften tot eenevengelykenfiaat moetenovergaan: maar:,- -. voor
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voor een di onY!ldigvolmaakt is, word geen niwe ofgroo-
ter volmaakthyd ovefge1at~n?dl hem 'LOWk~)finenaaIl;-
koomen: noell van hem, dl z~g'Lelvals onyndlg volmaakt
bemint.,kan ~h0udensde <Qnyndighxd, . ni~ts zaakelyks
ontnomen worden. Ook kan tie verwdfelmg m een even-
gelyken fiaathier geen de'minfle fleek houd<:n; om aat
Ql niet kanbegrepen worden zonder de aflegging der ou-
de, en de aannemiIl'g eener niwe volmaakthyd. Het
welk de hoogfle 0!Igerymthy'd zelv zyn ,~ow: ov~rrriitl;
myaIsdan" voor dl vera:ndenng, ,!loch ll1~t.on.yndlgvol-
maakt geweefi zew hebben, alsmlffende dlll1We zaake-
lykhyd, dewelke hy onoerilelt w0rd aan te nemen '; noell
liy 'Law onyndig 'volrnaakt worden, of blyven, wegens
het afleggen 'Lyneroude volmaakthyd: waarom hy '. en
voor em.:nadi verwHfeling, zow moetengezegt worden
van allerlye volmaakthyd ontbloot te zyn, het welk tegen
het begrip vaaeene onyndige volmaakthyd·,· eli aUerlye
of volfrrekt is, aanloopt. .

r:§ ••.• Voorwaar, nademaal aile ver~nderlykhya , als in":
fluytendc een lydende magt, di tegen de onafhangelyk-
lIyd frrydig is, eene' onvolmaakthyd te kennen geevt:
7.00 behoort di van het onafhangend en hoogfie volmaakt

. Wezena op het verfie afgeweert te worden.
§ 5. Zomniige werpen hier tegen, dat het beginffeIder

Schepping een begin van Gods uytwendige daaden en wer-
k-en 'inill;lyt: en dat di gene vera?derIyk 11ynmoer , .di
2.oodaamgmetter daad verandert IS, dat hy van een niet
werkende, tot·een werkende overgegaan is. Maar, de-
wyl de Schepping, ten opzigt van God, niets anders 'l.egt,
dan een niwe betrekki~g) did~ Schepper tot· het fchep-
zel verkry~t ; en~at dl betrekkmg geen zaakelykhyd is;
zoo k~l1 dl geenzms eenzaakelyke verandering 'in God
~.o,ordbrengen. De Scheppiif heeft wei te weeg ,gebra~:~
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dat hetIchepzel, o~rgi~g. :vanbet :niet ZYi)'j. .'to't het attn.•.··
wezig zyn; maar geenzins Q:atGod over-glrigvannietwer-
kende tot werk~nd~ :als dewelke eewig zynde; Qok'~n'
zuyyereen e~keledoenjngis ".zood'at ook '~idaad GQds,
eew~g is,., F'aar door qe werrehlhaa:J; begIn 'ontvangea
heeft, en dOt>'r welkers kragt de be'londerhedender wer ...'
reId .jn.den tyd gekoomen.z-yn: want G.ods eewige wiI is
vandl kragtdaa.dighyd, dat dOQrdes1.~vs kragt de din•.·
gen in Ji rye en ordening voordkoomen ) dewelke Gods'

• eewig befluyt bepaalt ~nyoorverordineert beeft., 't Geen
VorJfittshier' tegen ,inbrengt, van ..de toevallenin God ~
di in ,hem eenig~ ver~R~fu:g 'lowden brengen; zal aan..;
~lonas.,ol1der d'e toeygening' van Gods. .enk~lhyd ~ondig
wederl~g;t worden:: aange'llen het 'leer vaISlS,d,-at In een
wezend vaneene noqdza,akIykeaanwezighyd, eenigt()6Ol-
val, 't Wellf tege1l' hetnoodizaaklyke' tegenzegge1yk te..:
gengelfe.lt,~o~d:) ZQW k.~nnenplaats :hebben.: .

,".--

;(),NDE'RSN EE ,D.
,Van' air onypjarg' tViilfilitil~<}ppe~*lJeli 'en~lhyd~

. of ctfl'iJDUdighyrJ. .'
• i ~.... : :<.._ .' ••

§ I. y•...'...•..Nd~.l.yk., kObo mtons voo.r ,in'God's' de~kbeeld ae
enkethydv'4ll''lyn Wcz.err,dewt/tke 1St/Ute-en-

:zetvigIJyd van' aile Gods vottNllllkthedenmet zyn Wezen,.
~n ondermalkanderen: in welkers befchow ,van hetaller-
volmaaktft Wezenduytgefloten,w9!dca11e'zaamenfrel :ZO()·
di geene, dewelke gefchied uyt de 'laamenvoeging van
verfchydene ze1vftandigheden; als ook nog eeneaooere,
dewelke uyt een'lelvftandighyd, en uyt toevallige wy-
zen g~maaktword~,. .. $ 2.,!
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§ 1-. Den· zaamenftel, dewelke uytde zaamenvoeglllg

van verfchyde ,ze~vftandigheden ontilaat, weeren wy op
't allerveriwv"anGod af: hQooaanigeen het fchriklyk ge-
v.o..e.le,n.vanSplUofa invoert, en .aUevormelyke rede det
God4yd,overhoop werpt: waar door hy God uytbeeIden~
't'le ;dooree;te zeJvjandighyd, di Jtyt onY1/.digetoeygeni1t~
g~ttbeJltttJt, van dewelke elk en ee1tider het eewige en on-
Y!tdige IFezen uytdrukt, 'dezaak aldus uytlegt, en vaft
il:e1t, dat di onyndige toeygeningen onder malkander
niets gemeen hebben, noch aIle voHl:rekte volmaakthei-
den zyn, maar alleen voImaaktheden van haar geflagt:
door het welke hyGod tot een zaamenhooping ftelt, uyt
verf~hydezelv1tandigheden, en deelen di niin of meer
yolmaaktzyn, en alzo.ofalleenkelhydGods omver werpt:
want nad.emaaleene zeivftandighyd met bevat word, dan
door deszelvs wezentlyke toeygening, en hy oak zelv
'lege, da~hy door tQeyge1iinl. ~het ~e.lude·,'$jwe!kihy Joor
,z,~fvjiall"~ghy'"venftaatlJ1dJj- all:een dat to'!Ygemng ge zegt
word;,,: opzigt 'Van't 'VL'!flaTld, 'twetkafl;1t eene zeiv.ftan-
Jighyd cen zek.ere zoodanige natuur of wezcntlykhyd toe-
ftbryvt, zoo koomt daar nyt te volgen, fchoon tegen
zynen wilen dank" ..d~ttcr 7.00 veele, l.~lvftandigheden,
als'1' verfchyde tocygenmgen zyn ;dewelkeond:er mal ...
ltandet mets gemeen hebben. EriaangezIen di onyndige
toeygeningen, waar uyt hy God zegt tebeftaan, by hem
lIoor verfchyde, onderling niets gemeen hebbende, ge~
1J.oudenworden: zoo voIgt noodzakelyk, dat hy uyt on~
yndige zelvftandigheden' -eene by een geflanilezaamen .•
hooping ftel1enmoet .,' dewelke hyGod noomt: en alz(,)(J
deenkelbyd Gods Inoet verwerpel1. lk weet weI darhy
in zyneaantekeningen op Voorftet f0.d.I. dit gevolg
,ontkent, en daar tegen aaRvoert·, .dathetv4u dcJl zeJv-
Jiand;gb:J.ds}Ye.zcn is, j dtit',ee.'1t4geJj'ke ',fla1t des~etv.r t08ia1

~ E 2. " .,: \.~genjn .•



~36 VAN 'DE TOETGENINGEN :DES'
ygelzingen, door zig zeliJ begf·epen warde: nademaal aUe
deszle'Vs toeygeningen ,..di'zy. heeft, te-:gef:yken te zaamen
altyd daar ingeweeflhebbcn, nach dat de'eenevllH d'an-
dere heeft konnen,voordgebragt wordell, maar dat cene ige--
~ke de zaake!ykhyd of liet zyttder zeJvj!andighyd ttytdrukt.
Maar wat is woorden te grabbelea. werpen, zoo het dit
niet is.? toe,yge,,!ingirhet z.elvde, dat zeJv!lallt!ighyd is:;
.en de toeygemngen; £<:hryven.aan de zelvfrandighyd ce1J
zeker wezen toe: de.welke, indien, ze zaakelyk onder-
fchyden zyn, datde een zonder de andere kan begrepen
worden ,. zoo.heb~en';7.e.nietsgemeen onder-malkander~
noch dat de' ~1lfi;''Vlarudeandere beeft konnen voordge.
~agt worden, zoo zynze voorwaar van een verfchyden
aarden. natuur of wezen: het welk gehe.el en al mede..:.
brengt ,. dat zy. van] eene verfchyde' (a) wezentlykhyd
Zyll: En nademaal een igelyke. van di toeygeningen het
2.yn vande zelvfiandlghycl uytdrukt-, cry hve! hoc kon ...
nen dan verfchydene" en di·,doorgeenig v:erband te zaa.•
menhangcn, begrepen.worden, datze. geene verfchyden ~
dat is, meerandere zelvftandigheden uytdrukken.? ten
'Waare gy uze1v wildet tegenfpreeken en zeggen, dat het
zclvde te gelyk in wezen verfchydcn, en:te-gelyk in We..•
zen niet.verfchyden.is~. of dat hetzelvde geenzins hetzelv-
de'is .. Oak is de.altydduurendhyd der medebej!aanbkhyd:,
in een .·zelvde onderwerp-.,.' niet voor'u,: dewyl di niets
anders zegt,. dan een. zaamenvoeging van verfchyden zelv .•
fiandigheden .om een, l.elvden, zaamenftel op tem:laken~
het welk geentins uytHuyteet1imeerderhyd. van) zelvftan .••.
digheden:, ..maar eene verdeelingmetter-'daadin het zaa-
mengeftelde onder:werp :. en indien .7..y te. zaamen loopen
zander natuur!yk ofwezentlyk,v-erband, zonis het ZOll"
neklaar ". datimmers in.het onde-rwerp gel~aten word eea
~clb.aarhyd" .diuyt.de lIatuurof't.wezen mQgelyk IS., of

. tH:.EtIm~.·· - --. dii
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Ji door de.natuur' of't wezeR niet verboden of verhindert
word ) maar door. 't geval.

B. La:at ons ook eens letten,op de uytbeelding der zelv.•
fiandighyd, di Spinoza opgee\rt, wanneer hy zegt, dat
ze.tvJfandighyd dat gene is, 't wetk itt zig is, en door zig
hegrepelt won/. Indien de onyndige toeygeningen, waar
van fly ons,zegt, geene bekent te zyn , dan denking en
uytbreydmg,;, indien di, zeg ik, elk in 't bezonderhet
zyn der zelvfrandtghyd uytdrukken, als dewelke door zig
begrep(m:worden en onderling geenig wezentlyk verband
hebben ,. en overzulks in zig zyn. Zoo. moeten·zy nood-
welldig elk een verfchyde ze1vfrandighyd1Ilytmaaken, de.•
wyl op elk in 't bezonder de .uytbeelding der zelvfrandig-
hyd paft. , .' .

§ 3., Dat de' zaamenfre1 uyt verfchyde toeygeningen, di
nyt de natuur ofuyt hun;wezen verfChyden:zyn, in God
Biet toegelaaten mag worden.bewyz.en,wy'.,~,~~~'+

. I~ Omiiatdr_onyndigetoeygemngenonderling (a) an'"
derfiagtig, malkander ongdykende ,~ en vannatuur o£
nard en wezen' verfchyden 'lowden zyn: en· over.zulks
zowden. zy, om;de' Godhyd uyt te.~aaken " zoodaanig
onderling van malkander, zonder een innig verband " af...
hangen, dat door het bykoomen ofbyvoegen v.ande ee...
ne 'oy de 'andere, en-van de derde tot de eerfre en twee-
de, en zoo voorder tot in 't onyndige, men als.dan eera
(tene voHrrekte Godhyd-zow konnen begrypen., Dogdat
waare eerr.God maaken van af.hangelyke dingen.
. II. Di bezondere toeygeningen zullen elk of yndig y of.
Gnyndig zyn ~ indien dit, gelykonleSchryver dat ver-
kiefr ,. uyt overweging, dar yndigeding~n by yndig~ ge-:
daan, w.eI cen onbepaalt getaluytbrcrrgen" maarnoolt'
eene onyndige natuurofwezeu,maaken.; dan vraagen wy,
~e.der.om, ofze elk onynd.igzynin hunge!lagt, ofY91~
- (~, H~tero,gellea. E 3 ttrekt:

". l ._'"" ~ _. • ._____ ...• .• _._" ~
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firekt inhunnenatuur of wezen ? Hier legt de knoop. Ja
opentlyk ver~ieft ~y het eerHe.~ dat zyellt onyndig, of
volm.aakmedeil, In' hun geflagt zyn. Ook' aon' hy niet
anders, om dat dewy. Ire onderling niets gemeen hebben
de zaakelykllyd van de eene moet van de andere ontkent
worden.B. V. Dc denking van de uytbreyding, en de
uytbteyding van .clenking. Elk zullen zy dan volmaakt.•
he:den· bezitten, di de andere niet hebben': weshalven de
bezondere volmaaktheden van elk , in geenerlye wyze
voor voHlrekte volmaaktheden gehouden konnenworden,
derhalven kOl1ttenze elk geenzms een onyndig wezen der
Godhyd uytmaakett. ·1)e(i'if~ndt:gh.y.J.,niet de volfuekte "
$a1' iPr· ni(ID gellagt, ISgeene. onymighyd, niaar cen be-
paaling en beperking, door uydluyting der opyndige:,vol~
maaktheden, di aan elke toeygemng ygen zyn: zoo dat
by waarlyk.tot dit ongerymde vervalt ,dat God bcibat
uyt yndige toeygeningen,di door eeu' onyrrdig getal op-r
gehoopten vergadert zyn, op dat de eene ~es anders ge-
brek vervulle. Maar dewyle zy door geemge .kragt hun-
ner natuur of wezen te zaamen hangen, zoo zal de God
Van Spmoza een vergadering by toeval zyn, door geene
noodzaake1ykhyd der natuur ·of des wezens verzaamelt of,
te 'zaamen loopende.

Ill. Di onyndige toeygeningen , .deweIke door ge~nig:
verband der (a) wezentlykhyd te zaamen hangen, zyn
ten aanZlen van dkebezondere met malkander vergele.•
ken of van e~ne gelyke, of~ngelyke volmaakthyd ~ ln~
dien \tan eene gelyke? pan zal de Vytbreyding van zoo
groote envQprtreffelyke volmaakthyd zyn, als de 'Den.;..
king, fchoon de geeneenk.ellydelyk, en deeze werke-.
lykzy. Indien vCllleeneongelyke volmaakthyd, zoo dat
de eene volmaakterzy, dan de andere, zoo zalde groot .•.
ftevolmaakthyd eerft hunne vervu1ling ontvangen van de
,. -' (ll) Eifentia.- .. by-
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bykoomende mind~re volmaaktheden: en di ze1v , 'Lal
door zig geene volfirekte volmaakthyd l.yn. Overzul}{s
is het vals., dat elke bezondere toeygening in 't bezonder
een onyn4~g,weze,n uytdrukt, het welk hy nogtans zelv
tot .h~t'{l:ellender Godhyd vereyft.

IV. Indiea veele toeygeningeri Gods , onderling van
den anderen verfchyden en met malkander niets gemeen
hebbende ,elk heteewige Wezen uytdrukken, dan zuUen
:zy ook.elk eewig zyn: maar dewyl zy elk in 't bezondcr
.niet befraan uyt kvagt hunner ygen nattl4tr of wezen, en
hunner volmaakthyd, noch datze onder malkander eenig
wezentlyk verband hebben ; zoo konnen zy elk bezonder
in geenerlye vryze als eewig aangemerkt worden, dat is,
als noodzaakelyk door ygen kragt te beftaan. Voorwaar
~n deu.Jtbre.Y.~illg,. als 'lynde eene lyJelyk~ .tqeygening,
·IS geen·de mmfte ygen kragt, zoo ook zelv 111ctomuyt
zig te beftaan: v~el min befiuytze in ¥u,nner b.egrip, "een
,noodzaaklyk aanw:e'len, w,aar door ze uyt kragt hunner
yge volm-aakthyd eewig zyn,zow. .... .'

V. Indien ons ook geentge wezentlyke toeygeningen
bekent'Zyn., dan all~en de denking en uytbreydi~g': en
dat de: GV~r1geonypdlgheden onbekent zyn: zoo moeten
·di andere onyndrgheden een verd'lgtzel vanonzen Schry-
ver zyn, dewylmen di in Godsdenkbee1d niet aanmerkt,
om datze onbekent zyn ;noch daar uyt uytgehaalt ,om
datze rot het voHl:rekt volrnaa:kt,. cl1:alzoo.oriynclig iyn
hiet vereyil:worden : tot welk~cnkbeeldall~en genqg is ,
eene voHl:rekte v?lmaakthyd van eene onyndlge denking,
waar door God ZIgzelv, als volftrekt volmaakt, dat is,
onyndig , kent en bemint. .

§ 4. Wat belangt de zaamenfrel uyt eene zelvfrandig-
hyden zyne wyzen, di is oak de ongerymdhyd zelv ;om
.41at I,. 'De natuur of't we;:;ell der Godhyd, wegens des-

. -. 'lelvs
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zelvs onveranderlykhyd, geenige wyzen toetaat, ten min";
flen di zig hebben als toevallen ,dewelke begrepen wor-
den " als van eene igelyko en h0cdanige 'lelvftandighycl
affchydelyk en van buyten mgebragt ,en over'l;ulksal~
aankoo.mende en toevallig. 2. Ook kan geenigezaaffien-
fiel,. uyt een onderwerp eneen toeval, hier plaatsheb-
ben, wegens Gods onyndighyt1; want het geen in zig 011-
.yndig vO'lmaakt"is.,,dat beheHl::in zig ane mogelyke vcr}...
maaktheden, 'of vormelyk 'of uytftekentlyk..' Z{)odat het
~et. vol~aakter worden kan: maar ~t.W ezen? ' .onyn-
dIg In ZIgzow'volma~ter worden,. mdlen het In't.1gzaa-
kelyketoevallen ontvmg; om dat dl ook zelv zekete 1.aa~
'kelyke volmaaktheden zyn. 3. Overmits hetonyndig vol-
maakt Wezend van zig uytfillyt en afweert aIle gebrek ·en
i>nvolmaakthyd, ja het fiuyt ook·uyt-a:11elyddyk·Of ont-
:Vangelykvermogen: dewyl een zoodaanig 'vcrmogen cen
ontbeering of gebrek onderfte1t , zoo d:itmitfdien een
onyndig Wezend, ook om di oorzaak, geen verdere vol-
.maakt~yd, en alzoo ook geemge toevallen ontvangen
'kane

~;. De zwaarigheden di Vorflius, ftellende God aan
toevallen onderworpen te iijn ," hier opwerpt ,'l.ijn lang
verdweenen. I. Als hy gewag maakte, dat llalr God, als
ila1l een onderwerp ,veeteygenfthappen toegefthf'even wor-
den: namhy geeniin~ in agt ,:~~t_.dit aIleen gefc-hidenaar
onze wyze 'van bevattmg: dewy! wy, weg;~n,sdeyndig-
hyd onzes ver£l:ands, den onyndigen God met gepaftelyk
bevatten konnen : ja wy konnen denzelven niet naar zyne
inwendige enkelhyd ten vollen bereyken: waarom di y..•
genfchappen van ons niet aangemerkt w01'den,a1s zaake-
lyk van Gods Wezen onderfchyden, maar als uytftekent-
lykm het Wezen d.er Godhyd .m zynde, en van ODzeu

_,Seefldoor afz.ondenng ZQodaanigoverwogen, datwe ·de-
zelve
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7.elveevenwel erkennen met het Wezen Gods vel'eenzel-
vigt te zyn.

§ 6. Ook is de tegenwerp van geen meer kl'agt, waar
door hy eertyds gezegt heeit, dat de werken, tii in God
htyven, verfthydette zyn, zoo datze naw[yks Gods We-
:zen zetv , genaamt konnen u/orden, a/s zyn kC1tnen,wi/-
ten, z~~zelv 6.eminnen, enz. Want nademaal di wer-
ken in GOd eewlg en wezentlyk zyn, zoo heeftmen geen-
zins te twyfelen, of zy 7elv zyn ook Gods werkzaam
wezen zelv. Zoo dat God eene zuyvere en lautere doe...
ningbegrepen moet worden, in den welken de daaden
niet ge1chat moeten worden, als tweede doeningen, di
uyt zyne vermogens uytgelokt worden, even als in den
mens gefchied: waarom zy in ~eenerly wyze, als zaaken J

van God onderfchyden aangezlen moeten worden. .
S 7· Het is ook zoo kowd alsys, wanneel' hy daar uyt,

fiat Godvan deeze gedient, en aangebeJe",- tn"Van andere
. met fmaadhyd aangedaanword, belluyten wil, dat dit on-
Jerfthydene za"ken in C~d zyn: overmits di dingen in
God niet zyn , als in een onderwerp ,. of in denzelven,
aIs lyden~e : aangezien hy daa: van geenige zaa~elYIse
.veraD.dermgontvangt; maar dl mentrelyke doemngert ~
van de fchepze1en voordkoomende, verkeeren omtl'ent
God aIleen maar als omtrent een voorwerp, weIkel'Sge-
lukzaalige opperhyd zy niet magtig zyn noch te verHoo...
ren , noch te vermeerderen ~ noch te verminderen. ~

SNEE



~
"-41.P A N'J) ErOE rGE NI NGEN

SN~:E: E 111,-

p41J- de Toeygeningen des rAtfti~'7..in~.

: 0 N D E R SNEE - A.
Va,,'Gods noodztta!(Jy( eAtlrlrl1e~n :I m gne EerjlhyJ.

§ r. D· At in GodsWezen ingefloten fegt zyn nood-
zaaklykaanwezen, heeft ons de eerfieweeten •.

_fch~pgeleeraart , _alsze uyt. ~yn wezen ook Gods aanwe-
zenbefioot:, gelyk dat ook In het overgenomene te zien
is onder de Voorbereydzel. cH00fd.3. §I. Let. 2.

§ 2. NudatiS eell noodzaaklyk aanwezen:, 'twelk niet
k~n nalaaten in 't wezenin te zyn" wegens de ktagt zyns
1tfl;tuur,f of w~zt:ns ,. en' om zyne krag~daadige algenog-
zaamhyd, tot ZIgzelv:. en.om zyne alnns voHlrekte v.o1-
maaktpyd, di aIle uyterlyke oorzaak, di haar iets.toe-
'~rengen ZOW ~ verwerpt. ._. . .
, .S ?" ~atdeeze vohnaaktJ;l}'dzoodaanig Op God' pait ~
~t zyne,,\¥~zent1ykhyd JlQodLaaldyk dit aanwezen in..
fiuyt is ligt te bewyzell'.,. I. Uyt de natuur of't wezen def'
Opperhyd:. want cdenwelken.wy bevattenals den Op.per-
llen Magtigften, en hoven aUeandere· tiyt te fteken, di
kan v<?Orwaarr~nde dingen, di b~neden hem zyn, Diets
entvangen:. nademaal't gevrogt met voortreffelyker zyn
kan dan zyne oorzaak' en overzulks heeft hy noeh buy ten
zig eene oorzaak zyns aanwezens" noen kan di hebben. 2•.
Uyt de natuur of't ;wezen der on-afhangelykhyd envanzig .•
zelvhyd; want het geen niet van een ander" waar van het
af1wjgen zow , maar vanzip.elven is ;, dat heeft geene'
~oiiaak zyns aanwezens, dan in zig zelv, of in zyne yge-- ---- --,- ,- .. ----- --------.. al-g~-
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algenog'laamhyduyt kragt 'lY!1sygen natuurs ofwezens:
Het gene nu op eene 'loodaamge wyze voor 'lyn aanwe-
zen, aanwezig is, dat is noo,d'laaklyk aanwezig; om dat
het niet vooraf aanwezig geweefr is, of om dat het van
het met .'lyn tot het aan 'lyn niet heeft konnen overgaan.
3. AIle aanwezen is of moge1yk, of noodzaaklyk: het ge-
ne fluyt in eene onvolmaaktliyd: en dit is eeril: eene vol-
fuekte volmaakthyd, en word gegrondvefr in eene vol-
flrekte volmaakthyd 'lyns natuurs of wezems; aerhalven
kan het nood'laaklyk aanwe'len in g.eenerlye wyze ontkent
worden van een 'v.e~end, dat. uyt denatu~r.ofun zyn .y-
gen wez'en: onyndlg volmaakt IS', hoedaall1g God IS.

§ of. Hter uyt volgt-allernaaftGods Eerfihyd, waar door
hy begrepen word als een wezend, dat noodzaaklyk voor'
:alle ande,redingen, di alleen begt'epen worden als van ee"
ne. mogelyke aanwezighyd , ~aanwezig·is. Volgens'de ...·
welkehy ·onderil:elt ward _, aanwe'li~_ ge)Vee,i,l:.te ~yn,
wanneerder buyten hem,nog,1Uets 'was, of dat r.voor het
begin allerditllgen nlets" dan hy ze1v, .geweeft IS~

§). )a die vQorregt fchryven wy aan God met ver'le.
kerthyd toe. I. am des'lelvs Opperhyq; want wiboven
~lle dingen is, di isook eeraer en vooralle dingen; want
indien daar een ander voor hem geweeft Waare ~ waar
van hy: het begin van zyn aanwezen ontvangen 'lOW heb-
ben, di 'lOWdan als des'lelvs oorzaak, .voortreffelyker dan
hy, geweeft zyn, en over'lulks ook boven hem , het
welk tegende onderftellmg aanloopt: want hier is 't ge .•
fchil over het voortreffelyk1l:e en opperfte Wezen. 2.· Wi
niet volfl:rekt de eerfte, maar lacateris dan een ander, di
heeft het begin'lel zyns aanwezens, waar door van het
rl.iet zyn,. to.t h~t aanzyn overgegaan iS~:~,;~ntvang.en; . lin-
een 'LOOdaamge IS nood7.aaklyk van eene: nycwendlgeoor-
~k a£hangende. 3. Een noodzaaklyk aanwezen ilt:ry1i.~
.~ F 2 . het-......-;.
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het mqgelyk aanwezen uyt ~ en veel meer het begin van
aanwezig te zyn: weshalven is het onyndig wezend, het
welk uyt kragt vaneene voHlrektevolmaakthyd naodzaak-
Iyk aanwezigls, ook noodwendig het eerile.

ONDERSNEE R
VA" Goas Bel1'~hyJ.

S to. DE ,EEWIGH'Y'D is, volgenshetuggenvm
. Boetius, een wel'ketyke, anIJepoaldebke ,eft

(!vcntege!yke IJezigting de.rwezeNA Een zoodaamg aan-
wezen, met de d\lunng der verga,nkelyke dingen» en di
de wi1Telbeurten des tyds onderhevig zyn , vergeleken.
zegt wel~en medeaanwezighyd, maar di onmetelyk is;.
nademaal beyderlye aanwezen, zoo. het eewigeals tyde .•
lyke, geheel en al ten hoogften in n-atuur of wezen ver-
fchillen: want de duuring, van 't mogelyk aanwezen is
vergangelyk, toenemende en afnemende , -en moet aIle'
oogenl:ilikken ais herhaalt worden: dog de voHtandighyd
van 't noodzaakIyk aanw€zen is zander de minfie veran.
dering~

§ 2.. De volftrekte eewighyd word een' rJ1l,lIepaatde!Yk
aanwezen gezegt, om dat dezelve , noch ten a~nZ1ender
eerderhyd eenig begin,.. noc:h ten aanzien der laaterhyd
eenig ynde e.rkent, zoo datze nochbegonnen heeft, noch
ophouden zal aanwezig te zyn. Een eventegelyke bezit.
ting des wezens word daarby gevoegt, am aIle agtervol-;
ging uyt te iluyten. ,
. §3. Aan God eene voHlrekt~ eewIghyd toefcbryvende;

seven \vy hem in de eerfte J.'laats eenaan,\¥:~~z.onderb~.
~
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gin van befi:aan,. dat is, zonder overgang van het nietzyn
tot het aanzyn; om dat op hem pafi:, I. Het noodzaak-
bk a~nweze., dat t.egen fi~t mogely~ tegengefrelt is, en
gee';l.1geplaats heeft In de dmgen, ~l worden: maar ecn
begm van aanwezen te ontvangen, IS worden, het welk
aIleen maar plaats heeit in de dingen, di van een mogclyk
aanwezen zyn. 2. 'De Eerjthyd in 't aanwezen, .fluyt aIle
begin van aanwezen uyt, om dat dezelve nimand eer of
voor zig heeft van waar hy afkoomfiig 'lOWkonnen 'lyn. 3.
ZJe Onafhangelykhyd laat geenzins toe, dat God van een
ander afkoomfiig zy: en brengt mede de vanzigzelvhyd ,
dewelke geenig begin erkent ; nademaal voor 't begin
zyn zelvs geenige oorzaak zy~ kan. 4. ,,"OokIaat deszelvs
Onveranderlykhyd geen d~ mmfre overt\ng toe van het
nietzyn tot het aanzyn.

§ 4. Ten anderen legt in deszelvs eewighyd ingefloten.
de onhepaaldelyke volfiandighyd, dewelke teweeg brengt,
dat In hem geen ~de desaanwezens vallen kan. Ook
moet dee'le 'lyne volharding zonder ynde erkent worden,
en zy vloeit I. Uyt Gods Opperhyd, waar door aIle min-
deredingerr 'loodanig in zyne magt zyn, dat hy van gee-
nig ding beledigt , . verbroken, of vernitigt worden kan.
~. Uyt zyne vanztgzetvhyd, waar door ny algenogzaa·m
is yoor zig om aanwezig te zyn: want di word nooit van
de kragt zyner ygene alge~ogzaamhyd ontbl?ot. 3. Uyt
de noodzaakelyke aanweztghyd,. dewelke met noodzaak-
lyk 'lyn zow, indien't gebeuren kon, dar hy niet aan-
wezig waare, of dat hy een ynd'e van zyn aanwezen on...
dervond. 4. Uyt de OfJverauder!ykhyd van zyne allervol-
maakfie wezentlykhyd , dewelke geenzins dulden kan,
dat hy van de hoogfie 'laakelykhyd tot een l1ietovergiag':
door vernitiging, of van het allervolmaaktfr zyn, tot een
·~volmaakt zyn. ,. Voe~ hier by dat dit zelvde oak
; __ 3. yol~
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voIgt uyt zyne Enkethyd, dewelke wegens hunne innige
volmaakthyd, en wegens de eenzelvighyd van Gods toe-
ygening~n onder malkanfier, geenzins toelaaten ·kan, .dat
di op eenigerlye -wyzenontdaan ZOW konnen worden~ 6.
Ja zoo hy aphield aanwezig te zyn, zow dat moeten ge-
fchiden, of om dat hy uyr eenig verdriet niet Langerzow
willen YQlharden, het welke frrydig is met de 'Hevdezyns
~elvs, en met de beruiling in zyne volmaakte en volfrrek..;.
t;e zalighyd ~ of om dat hy de geduurzaamhyd zyns we-
zens niet langer zow konnen befchermen; het welk tegen
<ievolfuekte onyndighyd zyner voImaakthyd aanloopt. .
. § 5'~ VQlgtten laatften tie e71cnt:gelyke 6ezitting des Ie:'

wn:.r, waar doorhy aIle agtervolgmg ontbeert. I. Over-
mits wi geen begin noch yude heeft, noodzaaklyk geheel
tc.ge!yk is, zonder ~gtervoIgende duu~ing, dl meer' err
Dun miluyt: om dat III agtervolgelyke dmgen de dag van
heden) een'dag aan de duuring, met betrekking tot dell
dag van gifreren, zow toevoegen: en aIzoo zow by de
Qnyndige dUUting, met opzigt op den verleden tyd, door'
eene agtervolgende (a) verknogthyd een getal hykoomen,
~twelk wederom tot in 't onyndige zow uytgroeijen: en'
aJdus zow het onyndige grooter worden, dan het onyndi-
ge.2>. Hier koomt by ,dat de agtervotging in{Juyt eene
verandering m zig, om dat di verwi1felingtekennen geevt
cen overgang van nietzyn tot aanzyn, of van het eene
deel des aanwezens, to.t het andel" deel; want in het te:-
genwoordige zow het dat de.el, 't welk onderfrelt word
vedoopen te zyn, niet hebben, noch ook dat deeI, bet
weJk.nQgmet aangekoomenis, dewylhetalstoekoomende
begrepen word. Want wy hebben hier voor reeds gezien ,
dat Go~sW ezen, 't welk zyn aanwe~~ninfluyt, onveran-
~k.1S. 3.0ok neemt de agtervolgmgweghetnood.zaak-
h'/c.401Jfwe.z·enc, om datze eene gebeurlykhyd. inHnyt: cle-

. {a} Cominua.~o[ll"EefIi~a. wyl.
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wyl zy in zig begrypt het geweeH zyn , en het 'lullen zyn,
als mede het niet'lyn: want bet gene geweefr heeft, is,
als 'loodaanig, niet meer; en't gene 'lyn zal, is nog niet ~
en 't gene nu is, 1,a1tedlond niet 1,yn. 4. AIle agtervol-
/,end aamfJ.ez~nvoert in cen zaak, .d; geftadig'bewerktmoet
worden: .1Ud~ennn God 1,oodaamg was , dan Waare hy
ook tyde1yk, dagelyks aankoomende ,. en in 1,ynaanWe-
zen toenemende : en ahob 1,owhy een wezend 1,yn, het
welk in (a) vermogen tot het toekoomende, dagelyks
bewerkt iow moeten worden: het we1k met Gods onaf-
hangelykhyd ten uyterfrenfirydig is: om dat" zoo veel
l'ermogens als in een igelyk we1,end is, oak even zoo vee!
afhangelykhyds in 't 1,eIveis. ' '

§ 6. Ook is 't van zulken gewigt niet, om emshet te.•
gengefre\de gevoelen te doen aanneemen, het welk van
zommige tegengeworpen word. I. Dat deeewighyd, in.•.
tlienze in een eenigoogenblik beftond,ook' in een eenig Of)••.

genbtik zow konnen'yndi~en: welk gevolg met regt onge.•.·
rymd gezegt wor~. Maardi zoo fpreken, verfia~ngeen-
zins een oogenbhk dat yerby loopt " en het mmfie of
kleynfie deeltje van de duuring maakt : maar dat altyn
b1yvt zander deelen ~~ verdeeling. 2.. Ook voIgt geen...
zins dat de dingen, dl mdertyd zyn, en worden, te ge-
Iyk zowden moeten zyn, en niet zyn, indienze met Gods-
eventegetyke eewighyd mede beftonden; om dat di mede be•..
flaan, te getyk beJfaanmOlten. Want men moet aanmer.-.
ken; dar de eewighyd, di met de dlngen mede be:fl:aatt
de natuur of den aard der dingen niet verandert; noch dat
de dingen di met God mede befraan , in Gods aanwezen
eenige agtervolging brengen: want gelyk een iders aan.•:
~e'len, van :bey-deruyterlle te 'Zaamenvergeleken, in zig
is , te weeten Gods eventegeIyke, en der gefchaapene
~ingen in 'Lig agtervolgende aanwezen" alzoo word 'Qat

( a) Pote.u?~ . . ' . 00;
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ook gelaaten in de vergelyking, di maar een lautere en
enkele betrekking is. Wanneer het fchep'lel ge'legt word
met God mede te beftaan; dan word het ge'legt in zynen
tyd nooit, ja niet een u\.lr te befiaan 'londer Gods tegen-
woordighyd: niet dat het even'lo~ als God beIl:aat, of op
eene gelyke wY'le: maar dat bet met een uur zyns aanwe.•
'lens den onveranderlyken God niet heeft, tot zynen on.•
derhouder in 'lyne duuring en als tot 'lynenhervoord bren.•
ger. Hier te willen zeggen dat al'loo aIle dingen indc ce-

- wighydgezegt moeten worden tegenwoordig te zyn, en al-
zoo ook: den afJfand:tfes.:V'd.r: '7J4nd~dingen'Wegg~1f!)11len..te
worden, zoo dat alhler het eerfte Jaar der werreld, ook
dit 'lelvige tegenwoordige. jaar zy: dat word zOl.lderden
minften grond voordgebragt: want de dingen zyn niet in
de eewighyd, maar inder tyd; en de eeuwighyd is geen
maat van de deelen des tyds; maar de verbygaande bewe-
ging der werreld is de maat der dingen, di inder ·tyd aan-
we'lig 'lyn: en di, naar deezen regel en rigtfnoer afge.•
meten , in eenen derden trap des tyds overeenkoomen ,
di koomenook onderling met malkander overeen; of di
in een'lelvde deel des tyds mede be.fi.a'ln, di be1laan te
gelyk en te 'laamen.·" . .

Ik beken wel , dat Gods eewighyd, di aIle agtervolging
ontbeert, niet aileen getyk op mag.met aIle. tyd en duuring,
maar wy dcen daar by, datze di onyndlg te boven gaat
en overtreft, en· geenzins claar mede te vergelyken is.
Wanneer dan een ding in dertyd ge'legt word met de ee.•.
'wighydmede te beHaan', zoo word niet beoogt, dat alle
dingen te gelyk en teffens met den eewigen God mede '
hefl:aan , maar de eene naae andere; .dewyl zy zelv niet
anders hefiaan: noch de 'lin van dit 'l.eggen is ook, dat
eenige deelen der duuring, met zommige deelen der ee-
wigbyd mede beftaan; overmits d~ ee,wighydgeene del"e- "

en
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len heeft, waarnaa( di andere deelen :z.owdenafgemeten '
wor-den; ,maar, dat de dingen ,di ol1derlillg malk{lnder
agtervolgen in.der tyd , zoo agtervotgende met de ganiTe
engeheele ondeelbaare eewighyd mede beftaan: zoo,da,t
p.~dingen " di de agtervo~ging geniten; n~et altydmet
,God mede beftaan ; want toen zy noch n.l~t aallwezig
.waaren, haddenze God niet tot hunnen' ond¢rhouder :
'Zooook van denanderen kant zyn zy nooit, noch zullen
zyn, noch hebben OOltgeweeft zonder den tegenwoordi-
gen God. '

••
,"

o N 0 E R S NEE C.'
VAn Gods cAlomteger/~o,rdigbyil.

.~ _." iJ ~ 1-::) ~ljL!C!i C.):;)

§1~;H~e::e~~t~;=~y~~:~::~:a~~:U~~~~
Alomtegcnwoordighyd;, en di word vanGod gezegt, vQor
zoo veel hy met :aileen een igel~k Iichhaam van dit Heel ..
almerle aanwezig is ~alfchoondi in ,plaats~'leer verre van
tIen anderen verfchild'en en afftonden. Godsaanwe~en'is
van geen plaats afhangelyk, en doar 'geen l'laats te be..,
P,aalen; dog zoo evenwe1, da.t hy by aIle dingen, 'di
buyten hem zyn, ilUlig tegem,voordig.is. Nudeeze te+
genwoordlghyd van God zelv, is zyne alomtegenwoor-
dighyd ;en di word uytgebeeld, als zyne werkelykeaan ..
wezighyd " waar door hy, geene plaats behoeverid.e,in
geenige p/aats illgejlote1/., noch fl.yt eenige pJaa,t.r Itytgej/o,.
ten is. j ,

"$ 2. Di toeygening Gods gebied ons aan te nemenI;
t~~e £..erflhyd; waar door tr aa~wezigjs vQorde~pl~~i

...,:~..t
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'~~~~r~~':r~::tia~:~,~~D~~J;:
:JI.(hdngeb'kI1Yd~;):;aVookv.ereyH.·, d~twyva·{\; ftellen, d~t
Godsw,erkelyk ;aanwezen geemg dmg behoevt, veel mm:
·eeniguytgebreyd ding buy ten zig .. 3.' Zyne Enkelhyti,;
:dewdke, vergeleken met de voH1rekte volmaakthyd 'lyns.
:wertens ;.ons geleeraart heeft , .dar de uytbreyding geen-
fzJns'in hem valt ; als dewelke alleen een pl~ts vereyft,;
ja de plaats 'le1v is :d:erhalven is hy, voortreffelyker en.
uytfl:ekender dan aIle uytbreyding'lynde, in geenige plaats:
heJIoten. .

''§ 3. Maar wanneer men 'legt, dat fly uyt geenige p/'atzts
uyt..~eJIotenis, word dat in dlen 'lin ge'legt,. dat nergens.
eenig lichhaam 'ly, 't welk niet van zyne tegenwoordige:
magt afhangt:. overmits hy in aIle en igelyke plaats zoo;
veele lichhaamen Helt, ais di plaats vat ten kan, en on-
derhouddi in aIle plaats.. Derhalven is hy uyt geenigc'
.flaat~.ujigijlotelt" om dathy in geenige plaats met werk~
zaamlS.
; § 4. Wan.neer wy zynetegenwoordigemagt'leggen, dan-
fluyten wy Gods W ezen niet uyt; het welke waarlyk niet
begrepen moet'WOrdenvan ..eenig:lichhaam.,ver, aftc 'l.yn~,
en10phet· ver 'af gelegene tewerken, ills middeJyk ; maar'
als bntnidde1yk by 'een igelyk ding tegenwoordig: Gods
magt ,.ib11.yne werkzaamhyd:, is 'lynWezen 'lelv, naar
~t,welkehy alles In'al1e'werkelldeis'~. ,het welk zeer ver-·
:re<v.afi Vor.jfius gevoelen verfchilt " dewe1ke'Go~, ten
aanzien van zyn, Wezen, in den Hemel befl.uytende ".
ilelt, dat Ibyvan daar- zyne'magt 'tot de 'benedenfl:e' wer- .

. reId aUeen rniddelyk overbrengt ..
§ ~;.Dc ingebeelde ruymtes, di van zommige verdigt

\Vorden " voorgevende dat dit·verdigtzel zeer' veeI' toe ..
brengr, tot een gemaklyker verfiand der onmetelykhyd ~

. zYQr



Hoofd. I.7JE,S A.//NWEZENS. Sllec III. ;t
zyn idelheden; want zy bemerken niet datze vergeevze
moeiten doen , .dewyl z~ , dezelve yndig bevattende,
niets toebrengen, om Gods onyndighy,d tebegrypen: of

'zoo zy di geheel onyndig bevatten, dan bevattenze een
onyndig behalven en nevebsGod ,;den welken zy" we-
gens 'lyne onyndighyd, zeggen,niet te k<;mnenbegr,ypen.
Gdykzy ook de yndpaalen der werreld met met' hun v~r:-
.Llanabereyken konnen. Ja nademaal buyten de wc:rreld
niets is, gelyk ook voorde werreld geenige ruymte ge-
weefris, .zoo is hUR zeggen met dan eenenkel verdigtzel,
nademaal in riietuiets is; en God ook, omaanwezig te
~yn ,geenige ruymte noodig heeft~

§ 6. Het gene Vorflius uyt de rede tegen werpt, is al
~e lomp. I~ Dar het voor God onbetaamel;yk is, dat hy in
"t hoi, van em Mjer, .inhymeJykhe'den ettvuyle ptaatzen
.:zyn zow~ Niet eensoverwegende, dat Godgeenig yuyl
.0,' f fmet daar van behaalt •.', n(Jcll.dat z;ynMT.emn.'1l1}'etde
dingen vermengt word: noch dat hy daar in is gelyk het
geplaatfte in eenige plaats. z. Ook is hy niet gelukkiger
in zyn zeggen, d.at:het ongerymd is ,dat de onyndigeGod
in het a/ler/deyltjle flofken geheet zow in zyn.Want in-
dien by·door gehe~l in) kleynfre fiofken m zyn, verfraat"
zyne .tegenwoordighyd met uytfiuyting buyten aBeandere
.dingen, dan taft hy elendig mis; want men moet de te-
:genwoordighyd van den .()nyndig~n<;od niet vermengen
met de dingen, by dewe1k,ehy tegenwoordigis:: rtoch
ook Gods ondeelbaare tegenwoor.dighyd, dewelke geene
,deelen heeft, met deszelvs medebcitaanlykhyd en met de
tegenwoordighyd der1ichhaamen: want alfchoondeszelvs
,onyndig Wezen gcheel, dat is, niet door deelcl1in het
Idcynibe ding is,: zoo word ev~nwel zyne medebefhlan-.
lykhyd en tegenwoordighyd door .datklqynil:e ding geen.•.
2,insbepaalten omfchreven. . ,

G2 ON-
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ONDERSNEE O.
Vm Oatis OnIJe!JJpe!y{hyd.

Sc.1i 'U" Yt dlt alles voIgt Gods Ollocgrypc[ykhyd, de..
welke is eene betrekking, ten aanziell van zya

onyndig Wezen, en van zYQ.eewig en alomtegenwoordig
aanwezen, tot het begnpvan nns yndig verHand, het
welk , niet konnende ' 't onyndige omvatten" ge'l.egt
word, wanneer het zig tot God-wend, veel eer hem te
'bewtten" clog geen1.insin't geheel te'omvatten.

§ 2.. Deeze waarhyd· bIykt kl'aar aan onze innigfle me;.'
wufihyd ,. waar door de geeft zynsklaar bewuft is, dat
hy aileen een onevenmatig begrip. van God lThlakt: terwyl
hy, 't genein 'God niet te gelyken ten'vollennaafpeuren
kan, dat door afzondel'ingen in' zig-of in zynen geefr en'
door onvolkoome vergelykingen, aTsvanverre'poogt te:
bereyken: .want a:lfchoon'wy klaar weeten ) dat aIle toe.•
ygeningen, di we in G(Jd bevatt~n ,.. met zyn wezen ell'
onder ma,Ikander vereenzel\7igt-Wbrden;. wy egter dezel-
ve , .dewylwe di in haare v01J1rekte enkelhyd niet kIa-aI"
veril:aan konne1l', in den geefi ahooderen; welke afLon.•.
dering een merk van' de, ".atuur of den aard van onzen;
geeft:,met zulke enge ynapaalen/omtUynt· ,>js; gelykwy
dat in ODS door de·innigfre mewufrhyd ondervinden. Dus
ookvergelykingenmaakende, door betrekking van God;
tot de fchepzelen, .en van zyn medeaanwezen tot hetaan-
wezen der fchepzelen in der tyd en plaats '. bemerken wy'
klaar, datwe vergelyken en'onderling tot den anderen be-

l t.rek.ken z.o..odaanige dingen , .di inderdaad onmeetbaar'
zyn ,1 nademaal Gods aan\y:C4cn, noch doo! tyd,. ndo. eft
. . _ our
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doorplaats aftemeeten is ;en ev~nwel de fchepze1en ,zon-
der den aanwezenden God, in haaren tyd en plaats niet
aanwe'llg zyn.

§ 3. Waarom wy ons in de kenniffe Gods, a~n dien bi!...
lyken ,en regtmaatlgen rege1 houden moeten, datwet hetto hOti, V.AT H ET IS, geenzins ontkenneN moeten ,
Ills 't ttyt de klaare rede, of uyt de Goddebke Openhaaring
~!ykt:at is 't, datwe het # didti, no E H ET IS,
niet ten 'VoUenhevatten: indagtig zynde, dat wy yndige
niet magtig zyn het onyndige teomvatten, en, op 't innig-
ie te doorgronden. '

S NEE lV.
Vttn de TtJeygeningm ')1411 GQdJ Le)eA.

O· N D E R S N EE A,.
V~IJGods rverjJatidtg Lel'cn.

§ r. HET LE V E N van',God' , weIkers toeygeniill.'
, gen ons nu voorder te onderzoeken Haan, is de
werketykh'y~ zelv. 'Van 't' G~ddetyk Wezen ; "dewyl het be-,
grepen' word, als werk~nd'e. Ook kan het Opperwe-
zend', dat aIle andere' overtreft, van ons op geene andere
wyze begrepen worden', dan onder het denkbeeld' van
eene zelvllandighyd, di leevt, en de voortreffelykfie daa-
den oefent.
, .§ 2.. De zaak is klaar :' Om-dar di ze1vde werke!ykhyd
niet aIleen voortreffelyk , maar ook eene volfirekte 'Vol-
'IlUlak.thyd is, van dewelke zoo eenig ding of zelffiandlg..:

'r ' G Jhyd}
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hyd,welke di. ool< 1..<?,W mogen ZY!'" :~tblooten .verHe";
ken is,,'l.oo:.is h~tf~elveda;ar,.dQOrze\v,van een laager or-
cening teagten', en gedraagt zig als enkellydelyk, en is
alzoo onder· de magt van andere dingen gefrelt;. het wel-
ke 'leer vern; vande weerdighyd eens,OppermagtigfreWe!"
zends~ellnoch vec1verder yan de natlttw of den aard van
eenal/ervotmaaktjl Wezend afwykt .
. § 3. Hier koomt by, dat' een onafhangelyk Wezend

noodzaaklyk begrepen word, in betrekking tot aIle an-
dere ,alsdCs;e#rjfef!()rz(l~k~ di uy;~kragt 'lyller natutlr of
wezen aanwezig is, en waar vanalle andere dlngen als
van hunne oorzaak afhangen. En alswe God onder di
betrekking brengen, onderfrellen wy geenzins te vergeevs,
dat aIle andere dingen buyten God, van hem als van hun-
ne oorzaak afhangen~ want indiender eenig dingzynkon,
van welkers aanzyn hy de oorzaak niet waare, dan zow
dat ook zelv onafhangelyk zyn: het welk men niet kan
aannemen, oidat ZOW daar doorook ze1vGod zyn. Nu
borzaak en werking zyn (a) mede betrekkeIykheden:
want het gene niets doet, word ook gezegt niets te ver-
oorzaaken. Ten minllen heeft de eerfre weetenfchap,
langs den weg van (b) oor:z.aakelykhyd, gelyk men 'Z.egt,
uyt den oorfprong -van den geefr en uyt desze1vsonder-
houding, het aanwezen van God reeds te vooren bewe-
zen,. en wel als oor'Z.aakvan.,dengeefr, aan wien dezelve
zyne voord~r-enging:en dev()lh~liq~I).g.'V"u,zylJ. a~nwezen
verfchuld is. Waar.om ook , 't eerfre dat. 'VIm God ge-
kent~ en waar doorzyn aanwezen voor al kenIyk word,
is, dat hy de oorzaak is van onzen geefl, <.Iiop deezen
bunnen Stigter en Maaker denkt; en weI op hem alsop
deoorzaak van alles, dat,buyten hem aanwezig is. WeI-
kel'Snatuur ofaard is ,te werke1t, of't gene op 't zelvde
UftkQomt te leven.

{a) Con:dau. (h) Caufalitatis. §4·
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i §+ Voeghiet~ 1Jy;de aanmetking "VdnGoJ vanzig.zetv .•

1J.Jd,. waar, do'0r. hyaltyd uyt zig is', dat hy is", en door
zyne ygene kragt befiaat; zoo datzyne kragtalleen om
geene ~ulp van buy ten beno~digt is, en al wat zy .he~ft
en be'llt, datze dat alles aan ZIg zelv aIleenverfchuIdlgtIs~

" Zoo dat ook Gods werkzaam Wezen gans·en .gaar begre ..
pen moet worden in zig zelven, en tor zig zelven " de ..
wyl het door zyne yge kragt heflaat en aanwezig is.

S ,. Waar na wy bevonden hebben Gods Eerjlhyd daar
uyt voord te vloeijen, dat aIle mogelyk aanwezen laater
is dan het noodzaaklyk- aanwezen, zonder 't welke het
mogelyk aanwezen niet uyt den flaat del' mogelykhyd tot
den fraat der daadelykhyd heeft koqoen overgaan: de eer.•
fle word di gene noodzaaklyk begrepen te zyn, di de mo .•
gelyke clingen vaIl;het nietzyn tot het aanzyn overgebragt,.
en alzoo aUes , wat is:, veroorzaakt heeft. Want dewy!
veroopzaken is ,werken met, ~en Rytwerk,iltgt'elf'l~'evrogt i
roo volgt" datwerken' a's eerJfe oorzaak van aIle aanwe-
zende dingen , , noodzaaklyk in Gods denkbeeld moet in .•
gefloten leggen. ' , '

§ 6. Deeze werk1.aamhyd van God IS zyn verJlandig te--
'Ven;:'twelk anders colt' zyn geeJfelyk 'even genaatntword,
voor zoo veel het de daaden van een geeft in zig behelfl::,
in welken 'lin God zelv ook een geejf gezegt word, voor
zoo veel dat woord een denkende zelvfiandighyd bete ..
kent, met verfland en wil begaavt, welkers leven is wer-
ken, en welkers werken denken is. ;,. , . ,.'
. § 7. Op dat dit klaar blyke~" zoo.heeft men teoverwe .•:
gen, dat wy geen denkbeetd van eenezet-vJfandighyd heb~
ben, ten zy deeze is of een denking, en alzoo, vedlandig"
of tot den geefr behoorende: of eene uytbreyding, en 0-
verzulks hchhaame1yk en tot het lichhaam behoorende:
clloademaal 't eerfte veel waardiger en voortreffelyker is.,;
, ~n
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dan't laadl:e, 7.oo.k.onnenwy ons geenig 'be-gripmaaken
\fan eene ,aUervOQr~retfelykJl:.ezelvfiandignyd" of dat het
zelvde is, van eenOpperfie, magtigfie W ezend, 'twelk:
in waardighyd aIle ana ere te boven gaat, dan onder de
Yertegenw0Q~diging van ee~ w~zend, of zelvfiandighyd
di denkendels. Want ,bet IS buyten aIle kyv, dat de den .•
Idllg in zig is eeneenlute en 'VoJflrekte 'Votmtlaktbyd, en dt
'vormebk zoodanig is, indienwe ~i als onbepaalt befchou-
wen: overzulks dat de natuur of't wezen en een zaak,
waar van de denking ontkent word, een dom ding is, en
van mindere wA~rdye; hoedaanig iets door zig'Lonn~klaar
is, dat·vanhet'Opperfte, MagtigRe \Vezend op 't verfte-
rnoet afgeweert worden. Waar van chan het kragtigJ1e
gevolg ontfraat, dat het'hoogfte Wez.end verftandig, of
eene denkende zelvftandighyd is. ' '

§ 8. W y hebbenook vernomen uyt het kort en onze-
}{era.anwezen~an onzen-geejl ,en uyt deszelvs veelvuldi-
ge onvolmaaktheden, dat di God tot zyne oorzaak ge...
had beeft, \I1ytwelkers vermogen hy voorgekoomen is:
en dewyl eene oorzaak aIle zaakelykheden en volmaakt-
hedch ; 'di'indesze1vs gevrogten gevonden worden., in
~ig behe1ft of vormelyk ,of \lyt~~-e.1\tlyk;, ,'~oo_is.h~tder-
halven noodzaaklyk, da! God ook a'llegeefrelyke, dat
is, verfiandige volmaaktheden in zig hebbe, of \Torme-
lyk, of uytftekentlyk: de rede van dit gevolg is, om dat
het gevrogt niet voortreffelyker dllnrl."yne ,oorz.~a,k'l.¥n
kan. Nademaal dan de denking , als het aUervoortreffe-
lykfie -ding, en de allerwaardigfie zaake1ykhyd, tie na.•.
tuur of den ./lard en 't wezen VJ1,nden geeft uytmaakt; zoo
Inoet di ook in God, als oorzaak van den geeil:, zoodaa:-
flig z;yn; dog evenwel met dit onderfchyd, dat ,dewyl
di volmaakthyd i!l mynen geeft zeer yndig en naw.bepaalt
ib'· mendez-elve In God erkennen moet op onyndlge wy-,

zen,
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zen uydl:ekend, en met geenige yndpaalen omzet te zyn:
als werkende gans onafha:ngelyk, naar zyn ygen welbe-
haagen, en 'Londer dat imand hem hinderen of belet-ten
kant

§ 9. OntReemtmen aan God de denking, zoo beroovt~
-men hem ook te gelyk van aIle mewufIhyd, }Vaal'dQor
by van zyne volmaakthyd en opperhyd zyns bewuH is:
want di niet denkt, weet niet van, noch kent zig zelven
met.: en wi ;lig zelv niet kent, dI-kan door ge-enigvoor- _

~),Vendzelin zig zalig en gelukkig zyn. AIle welke dingen
van het volftrekt volmaakt Wezend te ol1tkennen, is de
allergroodl:e onvolmaakthe.den daar aan geven en aanty~
gen.

ONDERSNEE B.
\ J \ i,-·, ~~~~>-~< '!

,VA" QeuonlicbhAamery{m GDtl.!# en deJtP1..,1 ge"lJO~C11.

I. I.. O. F nu; Gods lev~n alleen door e~ne werkzaame
. denkmg VOltOOltword, en hy mets dan een en.

kele geefi is? dan of de uytbreyding ook tot Gods wezen -
behoort, of in God by de toeygemng der denking by-
kriomt? £taat ons v:oorder te onderzoeken. Om -datde
natu:ur of't wezen van ·den mens uyt geeft en llchhaam te
zaamen gefte1tword; zoo zyn de Hydenen daar uyt ook
in ~tvermoeden gevallen, dat deeze. zaak zig oak in de
c;odhyd op dezelvde wyze toedr-oeg, en wildendat hy
behalven eene ver!1:andigezelvftandighyd, ook eene hen.
haamelyke, als tot zyne ·natuur of wezen behoor~q~,~
bezat. Welke zaak met lang geleden feherpzinnig ve~)
~andelt is van Benediktus Spinoza, di de oude dWfl.ym&,:,
,. H aat

"'-- ._,
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dat.deeze wer-reJd :u.h; ;'Godis ,wederom ophaa1ende;
gewilt heeft,d-at de·denkingende :onyndige llytbreyding
een ,eetuge 1:elv:ftaHdighyduytmaaken ,d~welke hy God
noemde: of dat de denking en uytbreyding toeygeniRgen.
van eene'-eh dewlvde ze1vi1:andighydzyn; e110Verl,u'lks
datdel'lytbreyding even·zoo weI eene volmaakthyd, tOt
het -de.nkbee1dder Godhyd behoorende is, als de den~
king. _ .- .

§ 2. Tegendeezen misilagtekenen w.y aau", datde den-,
king,alleen ,_teweetell;~, de onynd.igeofopperfrv0lm~~k~
te, hetdenkbeeid';'",awd-eGo~~' vcldoen.enVO}t-e01J~1'l'
*Oln; . Uytde mi<..ldag'k1aare leere ·der eettle weetenfdH1P-z
zyn wy onderwezen" dat degeefte1yke denkende ze1v.•·
fiandighyd geenzihs cenen, liChhaamelyken klomp noodig.
heeft, nochOJn,aanwezigte zyn, noch,omhaarewezent~·
lyke werkihgen. uyt te voeren;~ dewyl en;de denkihgen·
de uytbreydihg onderlihg Diets gemeeri hebben.;. ja;mal-.
kander wederzyds u¥t hun vormelyk begrip uytfluyten ..
Grypt dit plaats in denmeniTeIyken geefr,. dewelke be~·
houdens zyn wezen" aanwezen, en verHandige werking"
van dienlichfi~hlelykeh. klomp ontfiaag~n kan worden?-
Hoe ve~lte meer zal Gull::, alse~rivedl:~-ndig.wezend.,_
voor~i1g'a:1Unogzaamz~, 'Omte KOnnen werken .en aan~
we zig zyn;, z-onder lithhaamelyken omilag, of toeyge--
fling cler uytbreydingrHet welk dan lief vedHndig Op-
pepwez~d: me~~(:lbdig~heef{t?m_~~ml':~~~g.Je:~yn..'.~,oK~e'
we:,l'k.en ,dat war'a 'Vfugt'elo:os'en' als 'lets overtolngs het
1..eh~iaangeYreven:;>Ja -roekeloos en'buytenrede.,Voeg.
hier ..by",'dat .aHeende verftandige natuur of wez.en ,als
~ne- -aUervotmaaktfl.e,',denking ·a:angemerkt, het denkbeeld,
van. hetvQlftrekt'volma~kt'We1en:d tenvollen.voltooije~
eiltvci1dOen.k-an':: om dat het'door;zy,ns l,em ~ewufthyd
~~k;entYolmaakt, ,",onrndig". g~enesdingsbehoevende ,

'. 'J en~·i
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,cn overzulks in zig 'lclven geluk'lalig: en alle andere dm-
gen buyten hem ,. als van zig afhangende, en '.aan zyn
.goeddunken en wil onderworpen, zoo dat hy niets wil,
of 'tgefchied uyt kragt van l.ynen wit.s,- Nademaal, behalven de denking ,ons geenigetoe-
'ygetiing bekentis " dan de uyt6reyding, di ,de natuur of't
wezen van 't llchhaam frelt, en met de natuur of 't Wezen
,der denking niets gemeen heeft ; zoo iffer geen noodzaa.•
..kelykhyd, waarom eene lichhaamelykhyd, ofeene uyt-
cbreyding der zelvitandighyd met ,de volfrrekt denkende
vob;naaktlwd der denking 'lOW zaamenhangen of inkleven:
walltdaar js geen natuurJykof wezentlyk verband tu{fen
~didingen., deweike onderling riiets met. malkander ge-
,meen hebben. .

§ 4. Dewyl de natuur "f't wezen .der Godhyd zeer en••
J:e1d is, 1100 verwerpt het de zaamenvoeging der 1ichhaa.•
,melykhyd 'of der uytbreyding met de allerY91mClakfieden-
kin.g.; p~4at.di za~meQveegingzow 'invoeren -den aller.•
~rofften zaamenfiel uyt twee zelv.llandigheden, di .reeds.
-onder het op[chrIvt van Gods enkelhyd " om verfchyde
<redenenyan de Godhyd uytge11ot~n'is. Voorwaar uyt de
tl.yt~eeldmg 1:e1vyan de relvftandlghyd en deszelvs toey-
j~emngen,· dl Spmoza opgeevt, zullen de denkende en
uyrgebreyde zelvflandlghyd n00ir een en dezelvde zelv-
frandighyd konnen zyn, maar zuUenin eewighyd onder-
fc~hydenezaaken blyven, di hy in zynen God byeenvoegt,
~at is _,te zaamenil:el~: want. de 7'e.~vflandighyi ~eeld by
uyt pat gene tf! zyn, ~ we l~ tn ZtgtS, ~n door,Ztg. !Jegre-

.penwora. En torygentng, IS by nem, t geen t verflantl
van de zelv/fandighyd. b.egrypt, .ats desz. elv.:J'wezen uyt-
maakeltde. Bierom fchryvt hyin zynen 2.7. Biiev, door
:toeygening verfla ik het ze:tvde, 't weJk ik dQorzeh;jfan- .
Jigliyd 'Uerja .,als aileen dattoeygening ge;Ziegt ward/Q;
,.,', H2.~,p zlgt
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opzigt van,'t verftand:~ 't welk e:nzekere zoodilanige na":
tu~r· of w(!zen aan de zel7!flandtgl;yd toepaJ!. w:aar uyt
D11ddagklaar voIgt, overmlts denkmg en uytbteydmg toe-
ygeningen zyn, zoo ze~r van malkander onderfchyden,
datze onder malkander mets gemeen hebben; datdanook
het denkenden, uytgebreyd ding, twee verfchydene en
ondenchydene zelvfrandigheden zyn en blyven. Om rond
te gaan·, ik heb well gevonden in zynekorte uy:tleg Voorfr.
10/ eerfte deeI,' dat hy ontkent, dat uyt twee toeygenin-
gen, L. W. dt zaakef:yk onderfrhyden zyn, be/loten kan
worden , dat dezeh;c twee weg,~ndt .. ,. of onlerfthydene
wezentbkhetlen maak~n. Maar,. lk bid u, m.et wat regt·
ontkent hy dat? Indlen toeygerung dar gene IS, 'r welk:
het wezen van een zaak ftelt; moeten dan met de toeyge •.
ningen, dlvaakelyk ()nderfchyden" en mitfdien verfchy .•
dene zyn, ook niet verfchydene 'l3iak(m· en,verfofiydene
wezensuytmaaken? ofzelvilandigheden van ee1l'verfchy~
de natutJr of we zen te kennen geven? inzonder~yd', in •.
dien wy door tocygening het zeIvde verftaan, 't gene wy
door zelvil:andighyd verftaan-? op' dat by even weI niet
fchynen zow dit gevoig zonder' rede ontke12t te hebben ~
voegt hy daar by ,. dat dit gevolg daarom niet doorgaat·,
om dat dit de natttur of't weZe1t van zelvjJandig/iyd.mede .•
/;rengt-, dat eme ige!Jke VillI deszetvs toeyge1!ingeHdoor
zig hegrep~n word', nade~aaloaUe haare toeygeningen ., di
:ze heeft, te gef:yk altyd daar 'tn"geweeflhe-bben, en de eene
van·de andere niet heeft kOHnfflvoordgehragtwordtn, maar
dat cene igetyke het zyn van de zetvflllndighyd uytdrukt.
Maar indien ·eene igelyke toeygening het zyn van de zelv .•
fl:andighyd' uytdrukt, en -door zigbegrepen word ;' dan
ul waarlykeen ider toeygenihg', ook eene zelvftandig .•
hyd uytmaaken; wa:l~vande uytbeelding was,. datze in
~~gis) en door zig begrepenword;: derhalven:z.ullenver.•

. - - . -_. r h '
~c y~
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1chy-dene, dewylze eene verfchyde zaakelykhyd, .di door
zig begrepen moet worden, i'nvo~rcn, ook gehee1 eene
verfchyde zelvfrandighydi maaken. Voorwaar verfchyde
wezentlyke toeygeningen, di geen natUttrtyk of \Vezent-
lyk verband onder malkander hebb,en , .di konnen nooit te
za.amen eene en d~ze1vd~ zelvff:andlghyd nytmaaken, veel

-mm eene zoodaamge, dl uyt de natu-ur of hun wezen on~
dee1baar, of door hun wezen allermedl een en 't 'lelvde
is; overmits zy door de natuur of hun wezen verfchydene
zyn: zoo dat hy cen opentlyke tegenzegge1y~hyd begaat,
watmeer hy zegt, dat het zelvde het ze1vde IS door de na-
tuur of 'twezen, en te gelyk niet het zelvde, maar ver-
fchyden. Oak doet het niets va or zyne zaak, datzc te
gelyk daar in altyd geweejf zyn: want dat zegt maaralleen
eene altydduurende medebeftaanlykhyd'en zaamenvoe-
ging, maar geenzin& eene eenzelvighyd,. of een' verband
door de natuur of't wazen. onbreek.ba'ar',r "m-o, dat.over-
zulks om dee'1.Ei:oorzaak di. zelvff:andighyd vaIl' zaamenff:el
niet ontheft word ~ niet meer_Is de zelv.fiandighyd van
een mens bevryd word. v:anden zaamenfrel uyt lichhaam
engeefr,. om dat zyaltydduurende geweefr zow hebben,
indien d.emens niet gezondigt had~. Zoo lang.d'an de me-
debellaanlykhy.d err zaamenvoeging van' twee toeygeriin-
gen, onderling tot malkander betrokken, zynde, nog ver-
fchydene natuuren ofwezens overiaaten',- diniets gemeen
hebben, zoodaanig dathet lJegrip'van d' eene, 't begrip
van d' andere niet influyt, noch dat di toeygeningen:een
natuurlyk of wezentlyk verband met malkander- hebben ,
zullen zy nooit tot malkander konnen ingaan ". en tot de
e.enhy~. van ze1vil:andighyd onderling vereeblzelvigt .wor-
den : ]a zy leggen maar by malkander, enkleven met in
cen , even als aanraakende,' maar geenz.ins als verknogte.

~ $. yoor al moetmen hIer aanmerk@n, dat de. u,ytb.r.1j-
'-.... H 3 ding
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ding van denatuu,. of den aard van ~1t volmaaktwezend
uytgeflotenis:" wegens, de veelvuldige onvolma.theden,
di in deszelys ibeg~~p,in~eD.{)ten leggen. Wantalle uyt".;
gebreyde .zelv.ftandlghyd IS enkellydelyk, ....oeelbaar, ver-
,anderlyk., ,am de toevallender bewcging onderworpen,.
enverdervelyk : hoedaunige o-nvolmaaktheden,in God
z;yn ~wden" '.in.d~en~y:<iWkeehe uytge~reyde ,zelvfian..•
-dlghyd waare. Nimand'kan ookmet eemgengrond ·zeg..•.
gen ,dat di dingen in God niet zyn., maar alleen in de be--
:z;ondere.dingen: aangezien aile wyzen, naar zyne onder-
:fielliqg " .it! ~etoeygeningen v~n Gad. inzyn; en het zyn
der wyzen .ls-)l1'I!hunneOllder.w:erpenlllizyn: nu 1.00 Gods
toey.gerilngen oak Gods zelvfiandighyd 'z.etv'l.yn? het ge-
ne dan in dezelve in :is i' edat is oak in God; welkeonvol ...
maaktheden ,dan 'in de uytgebreyde ze1v.ftandighyd zyn,
evenals de wyzeriin hunnetoeygemngen, dat.is"m hun ...
ne uytgebreyde zelvfrandighyd ,; .dizyn ook in God, in..
:dien hy eene uytgebreyde zelvHandighyd is; en weI des
te meer, naar't gevoelen van Spi1zoza, am dat hy geene
uytgebreyde zelvftandighyd buyren G0d te>elaat. .Hier
koomt nag by, ,datde o1!)'ndigeuytbreyding een verdigtze1
is ;, want het welk lengte ~. D1ie6dte endiepte ,ftelt,,; '7.elv
()ok In ~tbegrip van 't lichhaamelyk heelal., ,dat onyndige
door ~tverftand kan men niet nalaaten te begrypen " in zig
deelen buy ten deelen te ,hebben, welkers geral noch on-
yndig..,·noch welkers maar ()llyndig zynkan. Dewyl dan
Qe uytbreyding eyndigis., zoo hehoortze ,geenzins tot het
:fiellen van 't .0nyndige. .

§6. De tegenwerp.~ dat a11ezaake1ykhyd zegt eene vol...
maakthyd, en datze in 'tbegrlp van God., als oorzaak,
'inge{loten word, en overzulksdatze oak voor af in Goa
-aanwezig moet zyn; 'is van geen groot gewigt, :als.men
<laarilegs by vQegt "datze v,ormelyk ofuytil:ekentlyk ill

God
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God is. Maar wy,ontkennen', de uytbt'eyding eene vol-
ftrekte vohn~hyd~te7.yn, 'Waar van men met veele din-
gen ontkennen kan' ;en mitfdien ·ontkennen wy dat cli,
vormelyk in'God is: het is genog dat dezelve gezegt word
uytftekentlyk in God te zynen voar af gewedl: te. heb,,:,
ben: .als dewelke i1egs alleenzegt, datmen di. algenog"\'
zaamhyd aan God toefchryven. mnet ,waar dom~:h¥/t
liChhaam, ais eenzaak, di"uyt denatuur ofuyt ygener
aard verre beneden hem is, voordbrengen kan ..

§ 7. Uyt het bewezene tot hier aan t()e yan Gods ver-
ftandige onlichhaamIyke natuur of wezend, :vvigen ook
Gods ontkennige ygenfchappen. I ..Dat hy Onz~entyk is ~
nietop eene wyze gelyk deallerkleynfie Iichhaamtjes, de-
welke wegens hunne zeer fijne kleynhyd en dunhyd, de'
(chet;pte des. gezigts " welkers\}';er~tuygenf z-y niet aa,n~·
txwen,- ontvliden:. Maaf wegens -zyne ganlTe-en ~heele
~l1tb~ri~lgvan. uytbreydl~g~., cd~\y;})l,lj~;,in,~ug,g~rfi~ .drej·
len··ofdeeItjes .~v~t:, ...~};net,geHaltens enopp:.rvlaktens
v00;t'zien zyn " ht:;t ~y datmcn,d~ ..begryp~.,a~shgtUraaleni
:nedcr- te. vflHen Qf ~}~t'·-,2r .•·Yeel:,mee~ mqet.byook ge:-
zegt· word~'n ()1zttlflbaarte zy~;;: om dat 11lets , dan ee~'
lichhaam, geta{J:;onaaJ4g~r~~RJ:ti\Y9t~en~.af,t,,-nen. en ~a.n...
raken kan ; ..want het is ;alleenden Jichha:amell)gen -~ rig
wederzyds)n hunne oppervlaktens te raaken " dii,e aIleen
in deuytbreyding hehben.. 3:., Om deze~vde rede ish¥,
l4\cde:Qna.fbeetdelY-k ,; deWyl ond~r; ge~··.ziktbaare ge-
d~allte aan de oogen kan:voor,geworpei!lworden: enmits .•
dien laat hygeenzins toeeenig.b~eld v~nlfem. t~maaken"
ihzonderhyd om dat hy wegens -zynegeeftelyke 1tatttur of
wezen zoodaanig IS , dat hy allegefralte,- trekken ,en
kleuren ". waar uyt eenbeeld~n.f<::hildeT¥ beHaat ,.,gelled
en:al Ont~1't~:wan.t.di dingct1~GmQ.en·geen;zins~ dan,al~·
ken in eene .uytgebreyde ~a"k,,-OF. l.ekere -wy7.,e geJv-¥",

7.lgt ))
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, zigt, plaatshebben~ "Dat deeze yge~~chap en eere van
.Go~, .door de,Hydenen .en by aIle, dt de Godhyd onder'
eemgbeeld, t zy gefchtldertofuytgehouwen, vertoo--
nen, verdorven en gefchonden word, zullenwe in hen te
zynerplaat1.e;a.antekenen.+ Ten laatfiel1l1S hy ook O~
beweeglyk" am ,dat d~beweging een toeval is~· alleenlyk
va1ll.lichhaamelyke"dingen.

ON 0 ER$~J~~fi." , Cli
YA GQdJVerjla1Jtl

§ I. A' An wien't, uyt het totnu toebetoogde, klaar
. blykt. dat God eene enkeIe geeJl:eIykezeIvfta-n...,

dighyd is; weIkers leven zuyver werk~aam ,. en weIkel'S
werken denken is: di kan opgeenerlye wyze met regt ill
twyfeltrekken, ·om hemeen verfland en wiI toe tefchry-
vea ;en weI in de eer.£l:eplaatseen verjfand, dat naatde
onyndighyd van 't: Opperfte, magtigite Wezend, zeer
~d uytftrekkende, en volftrekt volmaakt is. '

§ .2. Gods Verfland is by ems dat gene, waar door by
zig ze1ven net gepaft kent en aUesWat van zyn welbehaa-
gen afhangt : .want nademaal zyne denking volm~akt is;
en ver.£l:aanof ke1Ulen, .denken metmewufthyd, IS: zoe
is 't nood'1.aaklykdat Godskenniffe '1.y, eene verftaaning
met mewu.fthyd, en 'l.ynszelvs en der dingen, van hem
voordgebragt. Dat is, dat hy zyns weI bewufi is, alles
wat hy verftaat, met zyn verftand te bevatten als op 't ~l.•,
lerlevendigfre aan iig tegenwoordig.

'S 3. Dat dit Verfland ,of deeze weetenfchap, indien
imand in deez.e benaaming meer behaagen fchepte, aaR

God.
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God toekoomt,,' of 0p Go'd'pail, bewyzen' wy aldus. I_
-Om dat het kenn~nmetmewuflhydnietkange1ochentwor-
den van een votflrekt votmaakt wezend ; nademaaleen
~oodaanige kennis zelv, door zigeene volmaakthyd' is ;
endat des'1.e1vslochening eene grooter onvolmaakthyd in-
4luyt : 'diimmers van God moet afgeweerd worden; ten
.zy men' het denkbeeld van een allervolmaakttt wezend
wilde verbreken.'2.. Wi om zyne Eer(fhyd voor alles
~anwezig iso, ,en' bverzulks als de oonaak van alles moet
begrepen .worden, dien moetmen toeftaan, dat hy ver-
ilaat wat hy gemaakt beeft,.,. en heeft willen maaken, en
-ookeene mewufihyd van zyn doen beeft: -ten Waare men
hem tot eenen bot ten en dommen werker maakenwilde.
-3. Wi uyt de veroorzaaking van 'ollzengeefl bekent'is ge-
/\VOrden·, .~lsaanwezig, en de oorzaak van aIle verfiandi-
Jge dingen; di mo'et, ten waare men het gevrogt wilde
~eggen voortreffelyker te zyn dan zyne, oorq,aak ,',<ookge-
zegt worden·te verfiaanendedingen te kennen meer dan
-eeni.g verftan-dig fchepzel, dat hy Yoordgebragt heeft. 4-
,W~nneer wy lJ~tdefl.lt.beeld de,. werreld overwegen, ''Zoo
111s i:~'Lig-aan onzen 'geefi opdoet, vinden wy God, den
ralletwy}fenwerkmeefrer van dat konfiAhIkte zyn, di aan
.de denkbeelden van aIle bezondere dingen eene ZGodaani ...
ge •evenredenhyd , betrekking en onderlinge overeen-
.koomft, tot en met 'malkander gegeven heeft , -dat wy
1Zonneklaar daar in zien konnen, dat alles tot 1.yn ygen
ynde en gebruykmet\voorbedagten raad wyilykgefchikt
-asgeweeft.

§ 4. Zeer verre-is Spinoza" de fiigter van-·eene·verbar....
Jge en opgefmeukte Godverzaaking, hier van afgeweken,
,aewelke, olztkent dat God, di onyndig is ·en dien by,de
:7I4t1Nlrendenatuu1', of 't wezigende 'wezen noemt·, -un
1pc1j1a1Id heeft, ·en l1evefiigt dat 7ierjlaall, alleea t()t,tfr
'-,... I gena-
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genatuurd~ natu1f'(\oJ~t ,gewe1,igqewezep ,hehoort: ziet
na -fJ2eetI. VoorjL J:i\ {II 3'{~we~halven hy een onderfchyd
maakt tuffen·de vQHlrekte <lenkmg entuifen het'Verftand~
~tweJk hy.zegt.maar-.ee.:ne zekere wyz.e van denkentezyn~
her e~rLllifchryvt hy aanGQd t()c·~ het la~dl:e alleen)~n
de denkendc dingen elk in,'t bezJ>uder.Hier fchuylt ee~
ne Yel~drgenthyd ·det .ongeregtighy.donder ,naarnelyk;
hyverilaat door Godsdellking.niet andel's dan de bezon-
clere denkwyzen van .aile Jinenifen te gelyken te zaarnen
genonien., Veet V•.VOOl'jh.40. 'Hiet Vandflall maakt hy
den. me1illirlykeni!~d]t~;f~.~)~I~"t~y1ldig -Vf:1!-'
ftand)~f;deweike fq1dledtdltronyndigi1'lf~ ,.-en:on:ynd.b.
ge, denkbeelden vorrnende, en te gelyk met aUeandere
dingen in 't heel'll tot een· .eenig 'laamenhoopzel maakt~
en pat Godnoemt~l .. AIs of de "l/olfiro.kte denking'kon
begrepen wOrden'7;Qnder verftand.,' 'tweIk ~hyevenwel
ni~theeft konnen locheneneen voortr,effelyker volmaakt-
hyd in zig te zyri. 2. 't Is vals en ten uyterH:enongeryrnd~
dat onze bezondere denkbeeldeu'en begrypendeelen rnaa-
ken" enz.yu·van de onyndige denking:, om dat zOQdoen-
de in.Gods onyndige denking,vermcpgde ,'tegenieggely~
ike, 'gQdzaaliige:en::gcx&oze !gedagten~owdeng~vondell,
-\"loyden, en dat in 'een dnyndiggetal, even als deelen,
dewelke tezaamen g~ornen eene voH1:rekteenonyndige'
denking uytmaaken •. ·:~ndi_a~,malalsrwyzen begreep,.
di evenwel:in dewezentlyke tQeygening, dewelkertzy
wyzigep, inzyn., r,1.ao~a.n n}r' ~er_geeinins·.ontvltdent
datdeeze toeygening van di wyzen zyne benaaming ont-
v~nge ; en"dat zy in 'd.l2elv.:de zelvfiandighyd zel" in'L~n,.
til door haare toeygemng geftelt wo.rd.. }. D~s..verdigt
by' eeaen. God, di 11iet eensalsde natuurende ,naluur ,Of
het wezig.ende wezen" zig. zelvverftaat, noch ook.de
'9ingt1\ divan bem in zig zelv inblyvende voordgebragt- - .-' ~yn;
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~yn: en eeneeerfre onrzaak, di niet weet Watze doet:
welke dingen.ik gansnieJ'weethoeze met de uytbeelding
van God" dieenonyndigvolmaakt wezet).d gezegtword,
konnen beflaan; noch ik kan ook.hetminfre begrip maa..
ken" hoe te gelyk een clenking, di noch zig zelven noch
~ndere 'dingen veril:aat " evenwel voHl:r~ktzy. '4, Ook is
de onderftelling, diwe, eldersontyouwenzulle:n" ; ,niet
waar, datter' buyten ,God geeneandete ,zelv£Hl:andighyd,
't zy denkende, 't zy uytgebreyde, is: di de werreld:tot
een God maakt en met God vereenzelvigt: welk gevoe-
len wy bier na met allen vlyt en cl1ee,{fiigbydz'll1Ientrag,..
ten te ontzenuwen. ' ": ' , .' ': , ,
. ,§ 5. Ookkan hy de ongerym4heden door di,onder-

fthydingen in naturamnatura1ttem ennaturamltatura-
tam, 't wezigende wezen, en~tgewezigde wezen geen-
zins ontduyken. Dewyl·hy·ftelt dat en de natuurendeen
de genatuurde natuur. of'twez.igen,d~. c:u.I~}~we'l-~w1J~
zen·, eene en dezelvde';'Lel:vfrandjgnydhebben : ·,zoo dat
in de eerfte betrekkihg'dezeJvde zclvitandigbyd doorl1uQ""
ne toeygeninge1\ begrepen word, VQordattnen dezelve
alsgewyz,igt aa~merkt; en i~.de laa~fte, aIs op veelerlye
wyzen aangedaan: -terwylniette mm de eene en dezelv,.
d.ezelvil:andighyd in zig blyvt, de:welk~'di tvyzigingell in
7.lg aanneemt. Dus diR hy, .met het mbrenge.n-van dat
onderfchyd , fiegs woorden op, en anders niet.

S 6. Het voorwerp van deeZe weetel1fohapis tweeder- -
Iy;' koomendeaand.' eene ~yde Go.. d,'l.~lv'aan zig, en aan
d' andere zyde aIle dmgen ~ buyten God, 'he~ te ,Vooren"
v Vat God'zigzeiven door de innigfte mewuftl1yd zyng
zelvs !lent "en ook zyneonyndige voItnaakthydc, door
eeneonyndige wyduytgeilrekthydvan kennis, dit is,eedt
en vQoralaan zYllc :onyndige 114futtr ()fwe~ent1ykbyd- ,be-,
taamel¥k.. ,Want 400 .by ..'!ig~1.eLv~ie~tkende:;.>:aow,;hy'il)
:..... I 2. . het
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het werken gee.nige opzigt opzigzclven ,hebb~n: nod~
~yn denkbeel.d In onzen geef£ ,hebben~pnnen lnplantenoi
Nu het gene 11l't gevrogt IS, behoort Immers of vorme .•
Iyk of uytfiekendyk in de oorzaak te zyn : ..ennademaal
God allermeefr by zig zelven, en in zig volmaakt is., 'l.0Q;.

voIgt daar llyt, dat de Allerhoogfte zig zelven grondiger
doorkent, dan eenig verilandig fchepfeI. En nademaaL
11yenkelt is op de allereenvowdigfieen enkeUre wyze: en'
nademaal hy- oak eene onyndige ,denking is, met eene
onyndige weetenf,chap" zoo is'hy geenzins bepaalt gelyk,
als wy. 2., '1.0.0:lS~~$k l\OO'dl.au;lykJ~tGod·k(fltal,:,
les ~at buy ten hem is, als het werk van zyne magt ;,'orn.
dat;ny door deze1yde mewufthyd ZyllS ze1vs weet wat ·hy
doet, en doen..wit; alsde oorz~ak van aYes.. WaRt het:.
kanniet zyn dat opGods wHiets zy ofworde, endatGod\
dat ·niet .verft~an of weeten zow: dewyl het ong~rymd
zyn ZOW\, datGod geene:mewuflhyd ,'\Can -zynen wl1 heb •.
ben; ofdat -zyne wil zigverder. dan z~ JV.erftand uyt-
firekken zow. Met een,wQout; indien hyzig zeLvniet_
kellde, ZOW hy niets kennen of wee~en, om dat hy we .•.
gens zyne onafhangt:1ykhyd· niets kent; dan uyt zig en:
dgep-ugr·' ~ERJLOOhy:niet~al,wat hy,JJoOJdgehragt heeft,·
enwat door hem voordgebragt.mOefr 'worden iI kende"
daR ·zow: hy 't)tn: ygen wezen ill: alle zyne werkz.aamhyd
niet kennen. '. .... _

§ 7. Hier van-daan word Gods'weetenfchap onderfchy·'
den in eenefJoodzaakelykl!' , ,W~ar door hy niet kan· nalaa .•·
ten'zig,ak n!,>od'laaldyk a,anwezig, te kenrien" en ook
zyne algenogzaatl1hyd tot ~lles,wat·geen,tegenzeggelyk .•.
hyd infiuytl cnin eenevrywiitige'weetenfthap, waardoor.
by aIle zyne werken kent; di:'van hem·.voor.dgebragt zyn
of-tnoetenworden:= welke voordbrenging·, van2¥nen
~~n ~i~ afhangende" ook'vltYWiUig gezegt ~or:d",en.... .-- -'" .. peef~
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beeft tot hunnen grondilagGods vry befluyt, over der,
dingen WC'lens ~n·tookoomfte vryelyk befioten. Der Je~
zUiten middelkennis, di en van't noodzaaklyke en van't
vrywiUige:van elks \Vatdeelagtig zyn zow , kan in't min~
fte,geen fleek houden: dewyl zy zeggen de toekoomfiig ...
hye! der dingen onder voorwaarde,befloten tezyn; indlen
eenig ding geftelt word in omfiandighedendi met bepaalt~
maar aan 't goeddunken der menffeu)" of. aande ge.beur-
lykhyd der dingen gelaaten 'Zryn. Dogdee1.e .kennis is
veeleer eene, giffing, dan een zekere voorweetenfchap:,
el1", word begrepen ,als van de dingen zelv af.te hangen;;-
En'maakt God!t,kennis toteen" (a)- giN.senwederloopende
reden en wyze,.van l~edenering: welke onvohnaaktheden
in God niet vallen. Ja di de toekoomfiighyd vooraf fiel,",_
len voor Gods befiuyt., voeren eenSto·isk.noodlot in, te'
wee ten , . een.verband van. zaaken dar, van God~niet ,af••
hangt.Zy: ,werpen,:t~gep~,..dat een·,v~n:;b1tmde>tege1\~
zegge1ykheden waar, en·t ,ander ivalsIS, ook ze1vvoor-
afgaande tot, of ,in opzigt van; bet befiuyt , ,heeft dat~
derhalven ook, inane, en een igelyk ding plaats; dat het
of toekoomftig of met -toeko9mfi..ig. ·zy? Maar aangezien,
voor.Gods befluy.tzelv geenig ding, .noclL.ee:nigenbepaal7'"
den aard van eelllg begrepen kan· wp.rden; zooyheeft ook.
de :minfteplaats niet'; hftt begrip van een onderwe..rp " aan
't-:welk, by wyze van een ',(b) -gezegde:, de toekoom~
fti.gbydo~~iet t~ek.oomfiighydtoe.,.ge.pafbkan.,'Worden. ~

§ .8. Hlerom IS het ook datwe .aanGod- eelieAJweten~
byd toefchryven: want daar is niets·;of claarkan ni~ts b~.•
dagt worden, ,dat \roor-hem verbpt1genzy: . om datoaI;I~
wezend, of aUeding is ofzelvGod; of e.en fchepzelva1l'
GQd..afhangende ., in zyn worden, zyn, en werken,:'-
~ent hydan ZIg u:lven '-,·en al 1.yla ygen werk : zoo iff~
L ' , .1 3 . - ,-- ."~,;

• \(,(1' 'a.J Djan~ti~a. {11) P.caedi'~ijlD~
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:niets overig:; dat zynekennis kan <:mtrokken worden; ot
het waaredaar·door 'Z.elv,ran God onafhangelyk" enaI .•
zoo zelvGod. ,Voeg hier by, dat de kennis van·eenreenig
ding weggenomen 'Lynde, oo~ de. kennis va? aile dingen
weggenomen word: nademaal m dlt heela! met aIleen van
alles een€Ie.v~J1gelyke rede is; ~a.ar oak om het verband
allel"dingen (i}n'def malkandet'-}':7.Qo,dat:het eene niet ge .•
kent zynne; het ,andere 'ook metgekent word, het welk
:met datonbeken:de in v~anrl-fhrat.: Oni dan met een
'Woord te Ylidig~n i ,.nad~maal h~t gr0t?ter v.olm.a~kthyd is
allestek~iJ1J.!€n'/,.:Jdanflegshet mmfredmgetJe n1ette .ken.•
Ilen ;<Z'OO'zotwhet de ongerymdhyd zelvzyn, aan God,
ai', itmyndig.1vdmaa.kt is;" . ~e ~at~erminil:eonkunde toete
rchryve' n. . , ,! .I. '.. _.. ;~,

. S 9. Men heeft hier ookmet te vreezen, dat heta:ldu~
zow gebeuren ,dat Gods verfiand , door de verf-ehyden-
hyden'veelvuldighyd der dingen·,. zowde mogen, over .•
rQmpelt worde~ , . of dat hy vee1ec dingen te gelykbeod ...
gende , .met nnnder aandagt op'elk 'lOW konnen letten;
3t welk in de menifen eene onkunde en verwerring ver .•
oorz.aakt. Want deere dingen hebben in God geen de
minfte ptaats:vwief!.s: vedland, 'enkelt en onyndig 'Lynde,
onyndige dingen'te gelyk, of alle en een igelyk ding zan..•
der moci.te begrypt,: endll't' i1):~n eenige en 'l.eer .enkelde
daad: want indienze op diwyze niet begrepen wierden ,
zowdenze niet aa~w¢zig 1.yn: overm.its zyaanwe'lig:1,..yn
door en volgens Gods ,wi1;, .<1ivoorwaar 'Lig met breeder
l1Y.!fttekt :{lan zyn yerltand~, en dewyl.God alles te gelyk
~l, zelV[t)1li det dingetl" '\l'erband , "t welk zy van· Gods
wihmtvangen: hebben. ,'l00 is het nooduakelyk, dat de
m~wlfttliiyd van'lynen wil de kenniffe. der dingen met di
zelydeiuvtgefu'ekthyd (Ulder'ztg hebdft. '
~J"io. HJer toe betrekken wy ook de voorkennij{e van

..;- " aIle
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aIle toekoomendedingen; ...het zy datmen di begrype als
noodzaaklyk, bet zy als gebeurlyk, of als vrywillig toe-
k.oomende: om dat hy aIledi dingen kent in zyn befluyf,
waar aanl,yhunne toekoomftighyd verfc~uldigt zYI1, n~-
4~W..a-aldez.e.lve door d.en Go.ddel.y.k.-.enw..l1 ~eP.a.al.tw. or.d.,.;.
waat· van ook aile der:ze1ver verband en g~volgen a..fhan-.
gen. ·Voorwaar d.edl:ngen, bu~t~n God.befch?wr~.en
aangemerkt , zyn In Zig onverfchilhg om aanwezlg te zyn
of niet, of {luyten in hunner bev'1-t~ing.alleen in eenen'}Q.-
gelyke aanwezl$hyd '. el) p~bbeno.ok ge~ne .oo~7:aakhul1:"
ner toekoomfhghyd In. Zig; noch fluytendl 111 huul\,e
denkbeelden in: noch konnen zig uyt den that va·nbet
nietzyn voordbrengen; dewyl niet niets doen k.an. Waar-
~m zy, de toekoomenthy~ .hebbende, van buyten God
.tezW1~n 'lyn, di allee)l: ~bb~!1 Van Gpds ,b.efluyteriden
Wil , onafhangelyk van aIle andere uyterlykeoorzaak.
l)e~egenfirevers brengenhi~r ,:wdr~gen i~" ,dat diz-eke.
re voorweetenfchaR der toekoomende dingen, aan de ge-
beurlyke en vrywillige toekoo~Gn<;lc;,~dJ.J+g~p.5:ene ,nood-
zaakelykhy~ _aa.nbl(~~A,):mt.emoetenzyn. Maar,wy
ontkennen bet gevolg van.91t z~ggen:"; ~lU 4a~ d~ voor:'
w~~teW:-4;hapgeen' oorzaa~ ~,.yan.' qe ,t9~oon1fl~ghyd-~
maar het befiuyt van God~ wI1; derlialven Jsze oak geen
()op,aak van het ~<rodza~ke1yk,zyn :..119<:Q zy befcho~wt
o.f vertegenwoof.d.~gtde toe.k6otnen.de ~~lgep....opeemge.
~ndere wyze, dan zooalsze:koome~ 7-upep,; -de\vyliy
met h~tvoqrwerp overe~nkoomh zooalS'bet is ,. ofiyn
zal: dewelke dan gebeurlyk of vrywillig toekoomende
wa,wen, di befchowt de voorweetenfch~p als op zoodani-
ge wy'ze te z\lIIen~oom~l}. De ,g~n1fe~,,~de.van,deezy
7;aa·~, IS gftheel da'!l\ ~.~egrQllg ,::dat111~td~Goddelyk~
.voorweetenfchap d~·dJpgen tot. 4qn, to~oomende zyn ~c:;.
4?~alt? maar Gods befiuy't, ~fwelk van.de voo~~1~~

"'." , ~
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i fch~ wordoriderfrelf; eJ;ldo6r'demewufthyd vanzyn
'befiuyt, weet hy dat de dmgen in het befiuyt tot di toe-
,koomenthyd ,.bel'aalt 7.yn. Veeg hier by het 'Zeggenvan
'Bo?tius :watwiltgy'dat di dingen 1100dzaakJykgefthiJen
;moeten, 'dewetke van 't,Goddelfk verflandbeftho'WtWor-
'Wen, dewyt demenJftn nieteens' noodzaaklyk d(len.zyn, ,de'
--Jingen, di zy zien? .

§ II. Deeze volmaakte weetenfthap in God heeft ve~
'fchydene ygenfchappen. I. Datze is eene zuyveredoc-
,ni.1..1gzon~.e.re~~ig~~~~!D-e~~g ,Wfn ve~"!:~gen, al~ofze
door~$~~rv~gI;yke~~gen~8vergm.g·van de kenmsvan.
Pt. eene tot de' kenmiTevan andere dingen : ':of v~n het niet
·.1rellnenvan <itt'of geen ding, tot· het kennell deszelvs:
om dat dit riiet 'londer verandering fit ttgtervoJging 'Van
gedagten 20W konnen g~fchiden:'diwy byde, als een on-
'volmaakthyd, van Goa afweeren. Wa-arom hy met eeo
'cenigeopflag eudoening aIle didingen, en,aen geheelen
"fchaakel van zaaken, door hem in eene nette volgreeks
~efi:elt ,te gelyk -met-aHeen wil, m~ar ook befchowt:
het geen voor hem, wegens deonyndlghyd van zyn ver-
fiand , ligt om doen: is. . Hi~ kanmen byvoegen, dat
Godsenke'lhyd geenzins toelaat·, ·dat in Gods we'Zen toe-
val1ige wyzen vallen zowden :het welk gefchiden zow,
indien in' God niweged~~ten, .en andere als de eerfte
ito omen konden.'2. Ten andereti kent by anes door ee..
ne enkele .opfiag, noetice verJ.l:andelyk, en geenzins ~o0r
-cene redekonftige opzaameling, -Jranoetice by wyzevan
redenkaveling: overn\its·di kenriiffe.geenzins oehoevtvan
;;lgteren de redenkaveling te beginnen, om tot de gron-
tligftekennis der dingen .aoor te dringen, -dewelke van
vooren de denkbeetden der'dinge'n zelv gemaakt heeft.
Voorwaar lie kennijfe, di gezegfw'ord van vooren 'hekoo-
~e.n te zyn ).~isve~t wJmaakter ~ dan di van a-gteren -ver!

", kregen
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kregen word; en de redekavelende kennis fluyt in on~
kunde, dubbing, en verlegenthyd; ja zy vereyfl eenen
lailigen arbey.d van onderzoeken: aan aIle fret welke het
volH:rekt volmaakt Wezend in't allerminfie niet onder-
worpen is. ]a zoo fiy met over en weer te redekavelen
lla nawkeurigen aangewenden vlyt en arbeyd eerft eene
nette kenniiIe van zaaken verkreeg ; dan zow hy daar
door, .niet wnder v.erandering tot in beter " door eenen
riiwen aanwas van kennis, tot;grooter opfieygeren: het
welk alles r~gelregt aanloopt regen Godsonvera1tderf:yk~
hyd. 3. DezekenniiTe van God is ook onmiddef:yk; niet
aIleen om dat God zyns zelvs enzyner doeningen l,ig<op't
inriigfte bewuft is; maar voornaamelyk om dat hy Beeni-
gen dienft vaneenig lichhaarnelyk .beeld gebruykt, noch
eenig voo~gaande ber~gtnoodig .heeft; het welk zy,ne.ken-
Jiis claarvan afhangelyk maaken zow. Hier magmen by-
vo~gen" dat Gods wil zelv de denkbeelden,· de waarhe-
(len, 't v:erban~"de -toekoomftigheden, de noodzaak-
lykhedenen gebeurlykheden van aIle dingen bepaalt, en
op aUebet zcIve in zyn befiuyt het oog heeft. 4. Gods
kennis is ~ok ?fet pa1fCndc ?p de begr~pene dingen, zoo
dat in aUede dmgen hem llletS ontfchlten kon; om datter
ook niets is, 't welk niet van Gods wil afhangt, en het
welk de dingen met van zynen wil ontvangen hebben: en
om dat hy ook niets wi!, ~twelk niet alzins aan hem gron-
dig bekent is. ;. Ten laatfien is di ook votjfandig ,even
:ilsGod zelv; zoodat hem nooit eenige vergetefhyd be-
kruypt: want alzoo zow de kenniife der dingen in onkun--
de verwiifelen, en hy zelv tot een erger ilaat verande-
ren; het welke tegen zyne onveranderlykhyd, noodzaak ..
lyke aanwezighyd, en eewighyd aanloopt.

K
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o N DE R S NEE '~

Van GodJ Wi I.

!r. N' A Gods Verffand, voIgt zyne Wit :dewelke
". is de vrywillige werkzaamhyd zelv van Gods
Wezen , waar door hy tot zig zeIven gaat, als tot een
voIffrekt goed ; en omtrent de dingen buyten hem, ook
derzelver wezens en to~koomftighedennaar zyn' welge-
vaIlen vaft frett. Ygentlyk fl:aathet aan delt fYit, te 001'-

deeIen, goed- of af-tekeuren :r als oak aan te nemen of te
vcrwcrpen: dewelke in den mens een wyze vandenkell>
is, om eenig ding als goed te begeeren, of alskwaad ar
te weeren: of als waar te erkennen, en als vaIs te veroor ...
dee1en. Maar in God, .wien.wy alle wyzen ontzegt heb-
ben, is het cene Ievcndige daad van God, dl zoo weI alS
't vcriland, onder de tocygcning van eene volffrektc den-
king begrepen, en in hem, naar maate van·de onyndig-
hyd des. Go~deIyken ",~ezens,' op ~e aller C(\pVoudlglte.
wyze mlS: met bywyz~·van. cen vermogen,: m;aarbywy-
ze van cen loutere doening.. .

§2. Gelyk Gods :wezen en aanwezen! met6~rdaaa van'
zyne levcndige werkzaamhyd niet verfchilIen; maar aI-·
leendoor de afzonderinge van on-zengeefr onderfchyden.
worden: alzoo worden zyn verflaan en willen, onder
zyn 1even' ,of de allervolmaaldte denking begrepen, al~
geenzins zaakelyk onder malkander onderfchyden, maar
di in' God vereenzelvigt zyn :. zoo dat derzelver onder-
fcbyd hier ook niets:mclcrs is, alsde afzonderingin onzen.
geeft:. en dat verfl:aan, is een zaak met mewuflhyd.te be-
gt.vnen; welk begriE, tot del' dingen waarhyd en o'Oed-·

~.Ji: - . t7h d",.Y
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byd, of valshyd en kwaadhyd betrokken; in di medebe- '
tekening is ,Gods oordeelende en beruHende wil zelv.
De verfchydenthyd is derhalven in de voorwerpen, zoo
alsdi, naar 't gene in dezelve waar of goed in is, aan di
daar op denkt voorkoomen :. welke zaakflegs alleen eene
betrekking zegt, ten aanzien van Gods vrywillige frrek-
king of nyging: overzulks neemtdi de eenzelvighyd van
Gods veriland en wil geenzms weg; nademaal het by ons
vafrfraat ,dat di werking van afzonderil1g in onzen geefl:~
.aanGods enkelvowdighyd .geen de minfte hinder en ver~
andering toebrengen kan.
. § 3. Dat wy deezen wil of willing in 't magtigfie en

waardigfre Wezend, dat is, in God.erkennen moeten,
blykt. I·. Omdat vrywillig te werken, van allevolmaakt-
heden, waar van wy cen denkbee1d hebben ~ de voortre,f-
ft!)''k.fle volmaakthyd, ,en gans volHrekt is., bevat met en
,?~d~rde allervolmaakfre vrywillighyd, wa,ard.oQr hyvr~.
Wl\I1g en naar zyn welbehaagen te werk gaat: wanthet 19
()nder aUeanderevolmaaktheden de allergrootfie; door
·eene zekere oppcrfl.e aUTE'Xl~(f("", ygenzelvs vrymagt, een
vrye Beer te zyn over zynedoeningen, en van geenige
qyterlyke oorzaak of domme noodd wang der natuurof
geheelalordening ge<lwongen te worden om iets te doen.
En mitfdien is di vrye wil ,of ygenzelvs vrywillighyd in
het denkbeeld van 't hoogfie volmaakt Wezend boven aile
andere begrepen~ 2. 't Verband ,dat tuffen de weeten ...
fchap en den wil tuffenkoomt, vereyfr ook, dat het ge-
ne imand met mewufthyd van weetenfchap weet en kent,
.hy dat ook erkenne naar de waardighyd en goedhyd des
zaaks, di hy daar in gewaar word; tot dewelke het op"
i}lerkend verfiandig wez.end , ook nygd en gedrevca
word., als tot een goede zaak, 't welk het werk en 't doen
vanden wil is. Dit he.eft des te meer en uytftekend~(.
~ .. K2" . plants
"l"'.;'::;
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plaats in God, weIkel's verfiand, hoe het voImaakter is,'
hoe het ook des te onderfchydentlyker de waarhyd en
goedhyd in. der.·dingen voorwerpen aan Gods voHtrekte
cleaking vertegenwooreiiigt: dewelke hy goedkeurende ,
ook wit datze, goed zync. 3. Zonder deezen wil kan de
eerflec oorzaak ze1vniet begrepen worden, welkers wer.•
ken,. denken;~s,' en met uytwe~king w~rken, ismetkragt .•
daadl~hyd w.~llen; ~ant de dm.gen dthunnen oorfprong
aan God, dt geenzms uyt de noodzaaklykhyd van zyne
natuur of wezentlykhyd werkt, verfchuid zy1l', dikoo-
men ongetwyfelt _van, zyn welbehaagen voord: overtnits
de dingell niet vooidkomen, om dat God di kent en ver.
Haat . maar om dOltdi wi,k ' •

§1" W aarom Spinozahier verre-van den weg afdwaalt ,1
met aan den onyndigen-Godeene allervolmaakfte'denking
zonder verfian3 en wl1 ~oe te fchryven, en gelykwe te-
vooren gezien .hebhen, met van de14wit, zoo weI als van
het verftandvaft.te fiellen, dat di maar aIleen in den geefr
van een .ider in 't Dezonder plaats heeft: maar nademaal
di:grove en fchande1yke dwaaling, op dezelvde gronden
fieunt, deweike wy in.'t Hoofd-deel van Gods verfland
ontzenuwt hebben, zoo.behoevenwe di hier-niette her~
haalen " en di kool wedel' te verwarmen. >

§'5';' Gelyk wy nu in 't begrip van't GoddeIyk verftand
voornaameBdyk op deszetvs voorwerp agt gegeven heb.•
ben: zoo that ons nu hier het zelvde waar te neemen itt
't begrip van den GoddeIyken wit, welkers voorwerp'is
aUe.het gewilde: het kan egter' verd.eelt worden in eelt
voontMmJlc en minvoornaamJle: 't g<meis God zelv of de
Goddelyke wezentlykhyd; dog dit, alteswat begrepen
word buy ten God tezyn, geweefr tehebben, of te 'Lui;.
len zyn. Dat word het voornaamflc" gezegt, om dat het
~hern vel"tegenwoordigt word in zyne mewufthycl', ai's.....,- -- ,--~- !!~
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lietvoomaamfte en grootftegoed>, 't welk van aIle'andere
rlingen onafhangelyk is. Dit het minvoornaamfte genoemt,
om dat aUe deszelvs goedhydvan Gods goedhyd afhangt"
en 'leer engbepaalt is.

§- 6. Nimand'tFekke dan in 't twyfe1r, dat Gods wil tot
zig zelven gefl:rekt is en ,nygt. L Om\datGod onder aI-
le we.zends ~n dingen het OJperfte magt~gfte is,. eli zig 'leIv ,
als zoodaamg , net gepail en grondlg kent : waar uyt
zonneklaar blykt, dat di kennis met mewufihyd hem in
~yne gedagteneene 'leer· aangenaame zaak vertoont , zoo
:dat hy claar in voor zig't grootfie. behaagen fchept, en
geruft IS: dewyl hy, zlende alle'zaakelykhyd voHlrekt te
bezitten ., ook ziet hem niets te ontbreken, dat hy'l.oW
konnen begeeren: alzoo bemin~ hy zig zelven, en is zig
.bewuft van zyne gerufthyd, dl de vormelyke rede zelv
van zyne gelukzalighyd uytdrukt. . 2.. am dat hy, zig
bef~houwende als den onafhangelyken God :et'l~' a.lge::..
~gzaamen tot ~lles, zig ook kent als werkende huyteR
~ig; doglOO evenwel dat hy de dillgen buyten zig geen-
7.ins,noodig beeft: enook di dingen buyten zig, als on-
mogelyk aanwezig te zyn, dan aneen door lyne magt en
kragt; zooidat hy geene andere redc en inzigt om tewer-
ken hebben kan, dan de openbaarmaaking van zyne yge':"
ne heerlykhyd : derhalven kanhy, di de grootfte rede is,
in het w€rken~iet nalaaten 'op zig zelven te ''lien en agt te
ilaan, en de dmgen voord tiebrengen ,omzyns 'lelvs wil ,
ltet'welk 't werk van den wi! is.

§ 7. DeGodifien brengen hiertegeni~, indiendeGod-'
delyke wi! de rede waare, waarom God wilde datter
fchep'lelen zyn 'lowden·, dat hy als dan zig tot de fchep.•
7.elenbehoorde te hebben .in opzigt van der'lelver ynde:
zoo dat dan defchepzelen middelen 'lowden zyn om-tot
@atynde te geraaken. Maar dat beyde roep.enzeonge;..
~- K .i rym<;\
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rymd te zyn. Want zoo men de fchepzelen ais middelen
befchowt, ,dan maaktmen God van de fchepzelen afhan~
gelyk. Ziet men hem aan als het ynde, ,dan word God
.geHeit ",'of als het ynde waar voor, of als het ynde wi of
welk ,maar hy kan niet als hetynde waar vow aangezien
worden" ,;omdatde fchepzelen niet voor God bekoomen
worden,als van -dewelke hem geenig nut toekoomen
kan.Noch oak niet als hetynde, wi, of wetk, dewyl
by Diet'voor aIle fchepzelen verkregen word; aangezicn
zeer veele van Gods geniting verf1:ekenworden. Ik ant-
woorde. i. 'De fchepzelen zyn geene middeJen, op dat
God '!lo@rhaar zig zelven geniet: maar op dat hy zig aan
haar mededeele: want waarender ge.enigefchepzelen, zoo
waiferookniets, waar aan hy zyne goeq.hy.dkon deelag-
tig maaken: in welk geval zy aan God geetiige afhange~
lykhyq ,toebrengen, maarzy ze1vontvangen alles afhan-
ge1yk van God. 2..Wat het ynde waar 'Voorbelangt, is
het geenzins ongerymt, God in dat opiigt te befchou-
wen :nietdat hy van de fchepzelen eenige meerdere voI-
maakthyd inwendig bekoome: maar -dat hy, z'ig in de
fchepzelen eenigzins doende gelyken, van dezelve eer en
roem verkryge: of meer en meer onderdezelve ,alshun
hoogile goed bekent en verklaart worde: het welk als een
uytwendig aankoomend goed is. Derbalven wil by in
deezen iin met regt, datterwerkelyke fchepzelen zyn
om zyns zelvs wi!, als hun ynde: nademaal hy zelv met-
ter :daad derzelver Iaatfre ynde is, of voor hun hoogfie
goedte erkennen; en boven al te zoeken, en tc verheer-
Iyken is.

< § 8. Ret minvoornaamJie voorwerp van Gods wit is,
~1 wat geweeft heeft, is, enzyn zaI, behalve'n God:
:~llewelkedingen geenzins buyten het goedvinden van
,·Gods ~ilgeftelt 7.Yt:l: om datze'in hunzyn 1., worden" en

wer-
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werken van God afhangen; en di overfchoone fchikking
van 't heelal, te gelyk met di verwOIiderlyke natuurs ge-
hee1al-ordenings voHtandighyd in zoo groote beurtwiHe-
lingen van deelen, zyn baal'blyklyke getuygen van eene
allerwyfie oorzaak, di met voorbedagten raad te wel'k
gaat. Voorwaar di Regeerder der werreld rooet 00k de
Oppervoogd van 't heelal zyn op wiens wenk en gebied
alles [bat en valt~ Nu deeze wit frl'ekt zig ayt over alles
wat tot het aanwezen gefchikt is: want indien iets waal'e
of koomen konde, tegen Gods wil, dat zow niet van
God zyn, zonder den welken nogtans van a!.wat is, of
zyn zal, geenzins iets aanwezig zyn' kan~
. § 9. Volgens deeze verfchydenhyd del' voor·werpen is
Gods wil ook of 1100dzaaklyk of vrywillig. Noodzaakljk
is di, am dat God zig zelven befchouwende, zig in zyne
algcnogzaamhyd en'volfrrekte volmaakthyd behaagt:. oo~
word dezelvc' nood'z:aaktyk gezegt, om: dathy zyn voor-
werp zoo innig voor zig tegenwoordig heeft in zyne na..•
tuur of wezentlykhyd ; dat God, zonder deeze gedagte,.
niet wel begrepcn kan: worden. Vrywillig is de wil des
befluyts ,. waar in hy.van de mo~elyke dingen een bcfluyt
vaft ftelt : en word dl ook vrywtlltg genaamt, om dat di
verkeert omtrent ding~n" di enkdyk van Gods weIbe-
haagemafhangen.

§ 10. Anderzins word Gods wit onderfchyden, in ee.•
ne wil des fekens en des welbehaagnts. <J)eeze is, en
word begrepen, als Gods welbehaagen zelv" cen befie1
maakende over del' dingen toekoomHighyd, en zig zelv
toefiemmende, en al wat eenigzins naar hem gelykt"
goedkeurende.. Dog, cii des teketts word, door eenig fe-
ken te kennen gegeven , . en onder de menifen geopen-
baart;: waar van de wil des gehods eendeel is: Want dt'
,!or~en to~ vyf in't getal opgetelt,. en wierden oulings"
mdit yeersJe begrepen~ Tra.c:t"
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Pra·eaicit-, pr()hifJtt , permittit " praecipif;"il1!1t/et.

Dat is:

Voorzegt, verfJied, verdraagt, ge!Jied, vervult.

§ I I. Hier ,,:ord .onderzogt, Of de Wil des ge!Jodsen
des beJlttyts, met dlkmaals onderlmg tegen den anderen
firydig zyn: om dat wy veeltyds zien niet te gefchiden,
het gene hy met den wil des gebods wil: en ahoohlykt
by de uytkoomft, dat God in z)'n bel1uyt niet gewiJtheeft
<lathet gefchiden zow. Dog dit is Iigt overeen te bren-
gen, wanneerwe overweg.en., dat de wil des bevels niets
andel's zegt, dan; dat God ide 'Vcrpligting van 't redeIyk
fchepzel .wil :maardat hy door denwil des !Je/luyts wil
toelaaten, dat ·deeze .of gene mem; in 't bezonder zynen
.pligt nie~v~lbrengt : of dat ~yte !Uetwi!, indien het ge-
bod ftelhg IS , dat "de verbmtems {legs voer ·eenen tyd'
duure, tot dat hy di zelv ontbind.

§ 12. •. Di Gods <wil.onder~chyden in eenen -kragtdaadi-.
gen en met kragtdaadlgen ~ 'in cenen volftrekten en'voor ..
waardigen : in eenen voorgaanden en voJgenden , enz.
Op datze de vryhyd van del' menffen wi! en goeddunken,
Vanalle noodzaaklykhyd del' uytkoomft bevryden zowden,
doen vrugteloos werk, en vryven God veele 0nvolmaakt-
heden aan: waarom wy geenen wi! des befiuytserken-
nen, dan di kragtdaadig, 'Volfttekt.~ en voorgaande zy,
gelykwe in 't Hoofddeel van Gods befiuyt zien zullen,
datter geenen anderen mag toegelaaten worden.
. § 13. Op datwe dan dezen wit Gods verftaan mogten;

. ~ls betaame1yk aan 't Godde1yk Wezen, .en den gefchaa-
pen wi! verre overtretfende, zoo moet .dl begrepen wor-

-, dent
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den. 1. Als eene enk.eJedaad, dat is, eene zuyvere doe-
ning, di geen1.ins vande magt tot het doen overgaat,
noch by wy.zevan vermogen in God .plaatsheeft: op dat-
we GQd niet masken tot een zaamenitel, uyt een oBder-
werpea tGcvallen, en uyt veele doeningen J.i onderling
malkanderen agtervolgen. , ;

2.. Iszyne ()nyndige natuut· of we1.entlykhydook ~e
grondflag, waarom God,s wi1zeer wyduyrHrekkende IS,
en z~gdoor ceRe en denelvdedoeningfrrekt tot aBe het
gewilde.: te weeten <t0t :z.igzelven en tot het ganife hecl-
al, oak tot aUe verband der dingen :en dat zonder de
minfie arbeyd, moeite of ongemak. Dit vereyfr ook de
:afhangelykhyd, in zyn en duuren, van ontallyke dingen,
zclv ook der allerkleynfie, di te gelykaanwe1.ig .zyn: ja
ook het verband vanalles w-at geweefr heeft , is ,enzyn
zal , en .derzelv:erza~menfchaakeling onder malkanderen,
di alle van Gods wil afhangen, .' , "".1 , ',') j' i',' ,

3. Ook is Gods wit zeer 'VrJ'; voorzoo vee! di van
geenige oorzaak buyteRGod bepaalt word , endat om de
onafhangelykbyd van 'tGodd.elyk Wezen. Hierfrryd
geenzins .tegen, dat wy eenigen wilals 1tO(Jdzaak.lyk, een
wynig te vooren, 'Van den 'Vryen onderfchyden hebben:
8ewyl wy daar aIleen het ,ooghadden opGods noodzaak ..•
Irk aanwezen, en .dat het zelve te weeg brengt, dat wy
Gods wil., voor zoo veel hy 'lig zelven ~fchowt, niet
van het begrip -derGodhyd' konnen afweeren, At'lderzins
is dl 'l,elvdewi! van God, waar mede hy zig zelv bemint,
ten hoogften vry, met e.enevryhyd des welbehagens en
e.ene ygenzelvs vrywillige toefremming. Ondertuffen
word onderzogt naa Gods wit, zoo als di tot de fchepze...
len ihekt, denwelken wy ook gezegt hebben ·zeer vry. te
z,Yn: ,om dat hy in dezelve alleen kent enweet,. maar eeD
P1ogely~aanwezen te konnen begrepen wOl'den,: ,of God.
". L'" 'tell"
,-, 0
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'leg'ik ,de fchepzelen: l~ewil~~eeft en wil' doenaanzyn
met' eenevryhytl van onverfthJlltghyd? W y :" 'l00 imand
door Gods onverfchillighyd verHaat, dat Gods wit in 't
beiluyten tlietbepaalt is geweefl: van de voonverpen, di
itl't befluyt~moeilen voorkomeJ+, erkennen en belyden).
dat aUes," ~at in 't befiuyt voorkomt als in zig mogelyk:
tot detoekoomenthyd,;tezyn,~ ,begrepenmoet wordenaIs
daar toe onverfchillig:;':en geenige noodzaaklykhyd , om
te moeten worden , "~n hunb¢grip in.iluyt, nnch God '
dringt om ietwes .tt:;moeten~efl~yte~. ~'nd~en.~ok imand
door de onvepfcbinlgh~lv:an.,Goos, vryliyd ..verilaat Gods
aIgeri0gzlitmhyd;,; waar ~doorhy geemgi di~g buy ten .~!g
behocvende, met noodrg hebbe de vervulhng van eemg
gebtek buyten zig .tezoeken" enzigdefwegeno.ver de
voordbrenging van fchepzelen te beraaden. Zoobeken-
nen:wy:ookdatGod,:in di betrekking, werkt met eene
vryhyd van onverfchillighydL ,<Dewelke men 'egter toe
zoo verreniet'uytt'rekken moet,' ais of , gefre1tzynde de
wi!, o~ z}'Ineeer e?heerly~{hydte openbaar,en,. Gods vrj---
hyd met bepaalt IS geworden ,door zyn~·betaamelykhyd,~
diJ'gee1\zjns'.~()eIa,at ,omiets and'er$te.'~ill~n, ' ~an 't 'gene
aan'zyne deugdetl¢narer,C1beta:amelyk;'lsLf' JMaar 'of God,.
vl)ornfi !aangemerkt voor zyll heftuyt zbodaanig onverfcbi1-
lig,gewedt.istotdefchepping zelv, en,tot de openbaa'-
ring Ziyner.,heerIykhyd, "~d:at:,~yb~taatnelyk'~eeftkonnen
!11ctfchepI;enr, ,-,of.!lIet, wltlett~tne..e~re o'p~~~~~r ~a~ken>.
1S:eeuvraag'gef€hll:, . t welk(jntl~r;de~kerae 'over en
wedcrzynde voorgeftelt" zyn verder onaeti6ek .waardig
is. Hier In zienwe den vertnaardenW lttich, zaliger ge-
dagtenHfe,en den vermaardenRoel verfchi1Ien~ .' '

4- Dat des eewigen Gods wil,. of willing ooke-e~ig is
d.:.il1g~n'wy_~an"~m.dat God'e:hz~yvere en enkel~ doe.•.
~,~), di geenzills. van:hetluetwillen ove;gaat tot,het.~ . it., :w "':
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:willen: het we1kzelvookzig ~ydl:l'ekt tot den wil qe~
befluyts: want was di niet eew:ig, dan kon in God, v¢r~
anderlngvallen, 't welk ongerymd is: often minfreneen.
agtervolging van gedagten ,en ook doeningen di vool'-
g~an. en volgen, en gedagtendi over en.wedel' malkan-
~erel1agtel'volgen : welke onvolmaa.kthedert '.:wy"onder
den tite! vanGods eewighyd , ,overtuygende getoonv hep,-
pen, van God. te moeten afgeweert 'worden. '. Indien
imand aanhoud; datdit gevoelen aIle onverfchillighyd
in 't willen, van God wegneemt: nademaal den fraat
VjlR Qnverfchillighyd noodzaaklyk ,fioet begrepen wor-
den , voor de valHl:ellin~en bepahlil,lg der dingen , .di
in 't be{luyt gedaan is. DI. hebbe ten anwo.ord. ,A. Dat
<1ionverfchillighyd nog 111 gefchil en niet befiegt is. B. Dat
.ookditgevolg niet doorgaat, nademaal tot de zaak ge-
n.ag is eene eerdel'hyd vanordening, en geenzins befiipt
vereyfr word ee~ eerderhyd:"de.s..ty<is.. h(;Y ;QJW',is.g~n~
e~ne·onvenfchi\ligh~d,van:.vfyWilligbyd, VQ,Qt zoo veel di
uytiluyt de bepaaImg van' de voorwerpen, of van. de
...noodzaaklykhyd dernatuur of des wezens, of van den
eys vall behoevtighyd, door dien <Iebepaaling moet be-
gt~Fenworden; ~efchied te zynvan/~.welbehaagen des ee-
wIgen Gods, dl zyne heerlykhyd wIlde Qpenbaaren ,,~'ell
dat op eene zeer wyze en voorzigtige wyze: zonder welk

• beiluyt wy God begrypen niet een oogenblik, dat is, niet
aanwezig te zyn.

,. Ten laatHen moet Gods wil ook onvfranderlyk gee
zegt worden, dewyl God zelv in zig onveranderlyk is,
en geenzins van gedagten verandert. Het welk aIleen di
gene doen weIkel'Sdeuterai phr011tides, tweede gedagten
fiphooterai wyzer ,zynda~ de eerfre; hoedaanig ie.ts III '~
lTolma-akile.wezcnd geenZInSvaUen kan-;"Qlll. d<¢ het eeJi
~~J;lgroeiy~n volmaakthY~1;€gt, <;1i in Gq~.gee~;p~a.~
•...u.. L 2. fiee1f,'
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heeft. Dinergens aan d,waaling onderworpen is, en zoo.:
da:anig ineeh eenige daad en opflag alles befchowt, dat:
·by grondig enbeft weet , wat tot zyne eer en heerlykhyd
dient. Hierom wil hy, 't geen het aller-beHe is , noeh is
aan berow van eenigen voorigen raadilag en wiIonderhee-
vig ;a15 6f in e~n voorgaande beiluyt, by wyze van't regt
van. wederkeenhg, kon te weeten koomen, datter iets
onbehiamelyks beiloten was, 'twelk hy nu herroepen en
verbeteren moeft: of dat hem indertyd iets buy ten· zyne
giffing voorkoomenk~n, 't welk hy ineewighyd niet
voorzien had:. of 4~th~m.~eno~voonienong¢lukont-
moet¢l\m()gl1:~) '~We1k!})~n1:1tliet';rriogelykwa'S~wegte 'n~.•
m'en:- ge1yk zomtyds den menffen gebeurt. Maar dlt
word wederfprooke~ van Gods .ollyndige wyshyd, en zy.•
ne onafhang,elyke wl1 en goedvlhden, waar door hy den
dingen, in·t infchikken der oorzaaken., een. juyil ver-
band', gewigt. , en' maat geftelt heeft: want geene on.•
voorozine beletzelen konnen hem ontmoet.en., om de uyt-
voenng vanzyn ~erfl:e voornemen te verhm~eren, of God
tot de verandenng van· zynen raad, te dwmgen' : aange-
'lien, dee?e ze1vde magt der dingen " om eenig beletzel te
konnen aanhr.engcn" 'van·God zelv verordineert zow zyn,.
en nooit grooter zyn.kan , dan Gods magt zelv.

~ __. ...o.- , _
.
ON.DERSNEE E·.

YAn ap mag~' m·/fdgt (J(J(/s.,

S I~. N' . A de ft,offe van Godswil overwog~ te heBben;.
begeven wy ons tot de Verhandeling van des.••.·

1"4'J./"- mast: di denaafteplaats vereyfi;: \yant gelyk Gods.
. Yer~·
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veriland de. denkbeelden der dingen maakt en begrypr"
en Gods wl1 des befiuyts dezelve bepaalt en vaH Helt In
hun'toekoomende aanzyn, -di hXwil dat mogelyk zynzuI:'
len : alzoo maakt de magt van God zyne overgaande doe-
mngen werkHeIlig, om. dat moge1yk aallwezen In' een
daade1yk tedoen overgaan. De Wysg~eren' no~men deze
werkeljke magt, dewyl de lyde1yke hIer de mmfi:eplaatg
niet heeft; het werkbegil1zet,- V00r zoo' veel de werken
en daaden daar van voordkoomen; of de kragt en magt
om te werken claar-inverborgen gelegen is: weshalven de
magt zig heeft tot de uytwerking, even als het beginzel
tot de werking zelv, voor zoo veel dat een algenogzaam-
hyd am iets te doen te kennen ge~vt. Derhalven is dilt
werkbegin:z.el in God) Gods algenogzaamhyd zelv, in
betrekking tot het mogelyk aanwezen der dingen', om
deze1ve, voor zoo veelze aangemerkt worden, alsnog
niet voordg,ebrag,t te 1.yn,,. tot het daadelyk aau1.yn, te
tloenovergaan. - _ _

§ 2. Dewyl deezemagt)N911dzoodaanig begrepenmoet
worden, dar desz'e1vsbegnp aan de enkelhyd derGod •.
byd geenig ~inder toebrenge, en God blyve een'zuyvere
enkelc'doemng, 1;()()-word'le uytgebee1d te zyn Goa,s-wer-
ke!yk wezen zelv', VO()l' zoo veeldat algenogzaam is, om
aUeen een igebk di1t~met hem,medeaanwez.ig le'doen zyll.
Ovenulks, moetze met begrepen,worden" akeenig mid:.
del tuffen-God en 't gevrogt, en alzoo uyt' God uytvloei ..
jende: om dat di uytvlt>eijingwederom cene andere mag\:
noodig hebben 'lOW, door welkers kragt di uy-tvloeijing
1.0W voordkoomen, en dus wederom eene -andere, tot
in 't onyndige. Oak fiGet di niet begrepen worden, als
eenige hebbelykhyd van de daad' zeIv onderfchy-den.) di
van imand anders tot de daad moefi gebragt worden',- de...
*,wylze duseene Yerande~ingen'agtervolgingin God ,ttlkeft...

L 3-; nen,l
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pen, geveniow .. :Maar als.eeneenkelvowdige daad, di
aan de zydeGods~,t\zYJ;1werkelykwezeneenen 'tzelv",\
de is. " ,

§. 3. Merk voorder aan, ,dat aUe magt, 't zy dUn.de
gefchaapene dingen, 't zy di in God befchGwt word l'

waarlyl). iets,opz,igtely~enbetrekkeIyk beduyd: overmits
dieenebelrekking invoert t<>thet gevrogt, 't welk nog
niet voordgebragt is" eli om voordgebragt te worden ee~
nige oorzaakvan nooden. heeft. Di betr~kking in de 001'''
zaak, waar van een gevrogt verw~gt word , ond:.erfte1tin
-deoorzaaklets(v~Htrekt:" :W:J.~rin :~ygegrondv~il 'W9Jde.•
AIzo(}~yn de uytgebreyde dingen, zonder beweging aan.•

_getnerkt, kragre1oos, als dewelke nietskonnende liyt..
, werken:, ook niets vermQgell', en geenige kra,gt hebben.
Maar in de beweging wordenze gezegt iets te vermog~n',
voor zoo veel zy hunne beweging tot andere lic,hhaamen
konnen overbrengen. Heelanders,;gaat het !\let de den-
kende dingen; weIkel'S vel'ftand, zondel'eenen neven$,.
gaanden ingewikke1den wil ,zig byna even eens J'leeft,
als de lichhaamen zander beweging: dog de wit ,di tot
het.vool'wel'p gebragt word metgebied, om iets te dOCll
W9rd~1),.,;;Mn,~()J:;1,,00:yen:~~JJ1~~,Q.e,;1)e~~gingil1de UGh•.
haamen vel'geleken worden: voor zoo vee! op 't gebied
van den- wi.! gewoonl~kc~llige uy~wer~ing VQlg~.' Maar
Je yndige wit in de fchep:zelen begeert veele' dingen ; , di
buy ten zyne magt geilelt zyn, te vel'geefs en vrugtelaas,.
Het is geheelwat antlers m den 01t'yI1t!tg~n ,wit ,.welkers
gebied nooitzondel' gevl'ogt of vl'ugteloosis. Hier van
<laanword Godsmagt oak van ';lommigeniet kwaaly.kuyt~
gebeeld,een kragtdaadigbyd van Gods wit , eengevrogt
gebiedende; aangemerkt zynde vaal" de voordbrenging van
.eenige zaak.
'f"~ 4-. ,En dewyl. dit cen magt i.r 1)411. den ()1Jyndigclt Go.t4;
r: ..•, zoo
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zoo moet di ook 'Lelvonyndig zyn: waar van daan ·deeze .
zyne magt ook den.:naamver~rygt yan Almagtighyd, voor
zoo veel zynegebldendewll nOOlt vrugteloos zyn, of
door de moeilykbyd van eenig vootwerp bepaalt worden
·kan, datniet de zaak, di gewild word om... aanwezig .te
'Lyn, dat zyn bevel beandwoorden zow.Wantby doe,t
wat by wil,. en mitfdien kan hy dat ook doen. Jaher
voorwerp van zylle magt wo.rd gezeg~ te zyn aUe het mo-
getyk.e; .. zelv 't gene niet koomen zal, vo<;>rzoo vee! dat
als mogelyk begrepen word; en dewyl nlets van aldat
gene' kan begrepen worden; waar. toe Godsalg~ri:og~aam...
.bydzlg,nietuytfirekt :-.zooword voorwaarGodmet regt
.dlmagtig, genaamt. . . .

,§s;. Well{e Alma-gt men'aan God toefiaanmoet,. ten
deelea .om·lJy:nonyndig Wezeuw, ell.ten, deelenomzyne
onbepaalde algenogiaamhyd;' di ook bewezen is door ,.'~
-w~~k'"LeblN~·.s.k1icl\.ePFiAilfH~)l ~J?~~b"",~ietl".w.or:d
door 't"werk'V'ande dagelykzc voofZlU1ghyd; aewyl aIle
.de dmgen vandit ganGe!Ieela;},~di in hun qegr.ip,niet dan.
een mogeJykaanwe1>.eni Infit!¥~n,,;:.waarlykrmetter. dMd
iT!- -hun worden." zy-n,. enwe~ke~) van G.o<,l ,afhangeri:.
~~1r;w.na"!ll1\.ap.e·\t,olkeJ.':<ell F,J:;9-dH~,tX~~l'·~egsmetaanctagt
<>pJetten, uyt Gods weiken ligtelykzyne eeuwige'mail
iladden'koimen befiuyten. ."

§ 6. Dee'LeAlmagt van God word: geen'lins verminkt
~oo.r de:onmogetykedingen,. a~ntenl.egt.AatGod ni'er-kan
-dotm = dewyl:ae·mo~elykedip.gelli alleen.,onder de magt
iraan; gelyk alsaUe dl·d1Ugen~y11',dewelke geene tegen-
zeggel,khya infiuyten: ~nt de dingen, di eene tegen:"
,,?-eggelykhydiniluyten."k~~n aangeenige magt , en
'~olgly:k ook~an God,sntlgtr 1'\l~tvoo~ge;w9rpen .wRrden •
.Nu'rhet'is !ee:n 'loodaani~:j¢ge1l;z§ggely~y~ ).":.walUte~~hl

.~nzel~de,uytfpraak aidill~nt~ i~~&(:YOegtwo(~,'.n.,.
J',,; " . ..- ~ir,,*~'-'. . , I·· t+
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daar mede het zoo gelegen is ,dat des.eenes wezen des
anderens wezen wegneemt; 'loodaamg dat het eene uy-
terfie van het andere onwer geworpen word~ Nu een
~0odaanige tcgenflrydighyd is, of van de 'lyde Oods , of
van de zyde.des zaaks. Di van de zyde Gods gezegt wor-
den frryt!ig 'te .zyn, di ih-yden met G09.S natuur ofwe4
zen, verklaart zynde door alle andere tQeyg.cningen, di
van Gods wil onderfchyden zyn: gelyk wanneermen l.egt,
dat God zig'te1ven niet verlochenen, en niet ligen, of
Diets regen 'lyne betaamelykhyd doen kan. Dewyl dit
niet van <:70ds onmagt; im«anvanrz,ynen ~ol~overvloe,d
yan: volmaltkthyd moet afgeleydworden, zoo brengthet
aanGods Almagt geen de minfie verhiudering toe. Maar
de dingen, -di van des zatiks zyde ftrydig 'lyn, onder-
ftel1en dat ·degef1:elde wezens derdiR.gen niet konnen te
gelyk aanzy~, en nietaanzyn, of niet toelaaten een (a)
gezegde, .t we1k -dev-ormelyke rede des wezens weg-
neemt , en te gelyk blyvt, dat het was. Men moet hier
evenwe1 een vermaan doen; datweniet ligtelyk ill dingen
verklaaren moeten onmogelyk tezyn, di ons al5i'leer
moeilyk ",oorkoomen ;overmit5 vee1ewyzen der dingen
van ons begrip afgeweertzyn 1: ~oo dat wy:, ten waare 'Z.ig
eene openba-are itrydlghyd in de grenswoOtrden opdede,
roogen twyfelen en ons oor~e~lfc~or{fen, ~wi~enwenog
niet weeten datter 'loodaamg lets 1S·: maar mdlenwe 'loo-
(iaanig iets 'lien, "t welk voor ons door 'l.ytte oorzaaken
onvel~klaarbaar is , mogenwe ons verwonderen :- waar
door men Gods magt wonderlyk moet agten.

§ 7. Dog waar in de wortel der mogetykhyd gelegeR is?
word angfivallig onder deWysgeeren betwifi: en dat. by
gelegenthyd van de onderfchydmg v~n Gods'Volflrekte en
.'1lerordineerde rnagt: De volfl,.e~t.e geevt te kennen Gods
.~te algenogzaamhyd ,. VOQI· ~o :ved .dQor deszelvj
. . . {a l P[ac:dic;a.tum.' kragt

..
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kragt al dat ,gene gefchiden kan, 't welk in het denkbeeld '
van 't Goddelyk. v~ftand geenige tegenzeggelykhyd in-
lluyt. :De 'lJerordineer:deinagtbetekent Gods algenog-
zaamhyd, om aIle di zekere hoofd-zoorten van mogelyke
din,gen uyt te werken, dewelke hy door zyn vry befluyt
vaftgefielt heeft toekoomende te zullen zyn, zoo.datGod
bier gezegt word a! dat gene te ROltnen doen, 't welkhy:
wil te zullen gefchlden. Maar daar word getwyfelt, of.
nietdi wil van God, di de toekoomende dingen bepaalt ,.
met de magt te verordmeren, di magt ook zoodaanig be-
fnoeyt heeft, ,dat hy gezegt moet worden niet meer a1-
magtig te2.yn: als·.dewelkeniet'doen kan, 't geen hy be-
floten heeft niet te 2.ulIendoen. Waarom men aanrner-
ken moet eene waarhyd te .zyn.,dat.dedmgen , di God
niet gewilt heeft dat gefchiden 'lowden, ook niet konnen
gefchiden.; om..datGod zelv niet heeft willen de oorzaak
~yn van 'hun aanwezen ofvoordbrenging ,fchoon'hy dat:
.kotl 'llYn,; noch_Qok~gewiltheeft, datter buyten hem eene
oorzaak daar toe zynzow. Due; "'lvorddan een zaak, uyt

.,ygennatuur of wezenmogef:yk, indienmen di·betrekt tot
Gods voHlrekte magt, en wegens de wygering van een
~t'Laak aan dey,elve gezegt ~ 'niet te konnengefchiden:
dewelke evenwel, zoo God deoorzaak daar van bad wil-
len,2.yn, .gefchied zowhebben. Waarom God, buyten
het l>efluyt van der dingen toekoomenthyd , begrepen
word meer dingentekonnendoen; dan hy door 'lyn be.•'
fluyt bepaalt heeft te zullen gefchiden: op ,dat zyne kragt-
daadighyd ruymer,begrepen werde , .dan zyne daade1yke'
uytwerking ",.dewyl begrepen word dat veeJe.mogetyke
dingennoait gefthiden zulMn: of niet toekoomfiigzullen
zyn, di nogtans in hun hegrip geen tegenzeggelykhyd in-'
{luy~en: dewelke ,d~wylze evenwel in hun denkbeeld'
1/J(~;mogel)k 4411weZfu l~u.yte):l, gezegt·worden moge1jdt;
.":~.' M te
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te zyn. Waarom. dewylze ten aanzienvan Gods vol~
firekte ,magt mogelykgezegt worden, ,het aan veele toe-
gefchenen h,:eft, d~n wort~l del' mogelykhyd .te moeten
erkennen " In de met frrydlghyd am aanwezlg te zyn:,
waar in zy egter , zooze dit begrypen voor of eerder dan
Gods veritand en wil , geheel mistafren: want het moge-
lyke is voor zyn aanwezen een redes wezend, en Voor 't
begrip van Gods verfiand, een ni:~t: want bet heeft geen
ander zyn, of geene andere zaakelykhyd" dan van een
denkbeeld in Gods verftana: welk vertoonend zyn het
niet heeft van zig" maar van Gods verftand , 't welk dat
denkbeeld lllaakt; het welke tot de oorzaak betrokken ,.,

- door een uy.twendige afnaaming aUeen,gezegt word mo.•
gelyk te zyn van de magt der oorzaak,. door welkers uyt..·
werking aIleen hetzelve van het nietzyn tot het aanzyn
kan overgebragt worden. Op dat derhalven aIle zwang-
hyd mogt verdwynen, zalmen moeten zeggen:, datGod
tweederlyeordening der dingen gewilt heeft, de eene,
di tot de wc~en.r der dingen h>ehoort, en. t.ot derzelver
ygenfcbappen, werkingen. en gevrogten" dewelke by
ons is de ordening van Gods wil, om de denkbeelden der
dingendool; bet verilandte,maakel\ en tcbepaalen.. de:
andere, dewelke behoort tot de toekoomenthyd der dill--
gen, of tot den elver aanwezen , dat by derz.elver wezenr
gevoegt moet worden; op dnt;het we'l.envan'tdenkbeeld
t'eeniger tyd tot bet daadelyk aanzyn overga; welke or--
deiling van.Gods wil afhangt" di de toekoomfiighyd der
dingen,bepaalt en beperkt. Waar uyt by ons een onder--
f.chyding ontftnat, in een befiuyt van God'ten aanzyn:der-
bezonderzoorten-, en in een beiluyt ten aanzien van der
dingen oefening en.werking. De eerfre is een bezondere
()rde.ning, of tot zeke~e hoofd·zoorten~van dingen behoo.,

. - ~:~ dQg de ander.e 1S algemeen" of vanhet ganffehe:.t:
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at Hier uytontfiaat nu ook eene niwe onderfchyding
der moge1yke dingen, waar van eenige niet ilryden te-
gen de bezondere ordening; en andere niet tegen de al...
gemeene,; tuffen dewelke eene vergeIyking gemaakt zyn .•
de, k~mmen zeggen veele dingen mogeIyk te zyn, voor
'1.00 veeize niet tegeneenige bezondere ordening aanIoG-
pen , <Ii nogtans onmogelyk zyn , indienmenze tot de
heelaloraening betrekt. Nil dit Iaatfte flag vanmogelyke
dingen, kan van di dingen geenzins onderfchyden wor ...
den, dewe1ke van eewigh)Td toekoomende waren: want
,di geworden zyn, nu worden, en namaals worden zul ..•
len, zyn van eewighyd als zoodaanig van God vaft ge...
!telt.

S &. Maar laat onsde z-aak wat diper inzien: de zaak
welkers mfJgetykhyd wy n4ti/uorj[en; Voor zoo veeldi het
0, nderwerp van 't gefchil HeIt, h,eefe zyn k,~enlykzyn, door
het m3aken van deszelvs de,nkbeeld nL~ ,~ril:and,
't welknaar ~ynwelbehaagen bet we zen daar van afge ••
fcbetfl heeft: volgens het welke de zaak uytgebeeld, en
in zyn ygen wezcn of natu.u,.begrepen word. Aan de zy;.
de van de ~a:ak is deszelvs ffJoge!,yk zyn, een betrekking
YaD.,<l~~aks wezen of natuur, agt het denkbeeld ken-
Iyk, tot bet mogelyk .aa?wezen, 't welk in des I;{onfte.•
n~ars wyshyd en voorZlgughyd gevonden word, dl 't zel .•
ve z.oodaanig maakt, dat in dat denkbeeld geen d'e min ••
Ueftrydighyd te vinden is. , Aan' de zyde det oorzaak is 't

'
rene algenogzaamhyd, di in de kragtdaadighyd van des ..•
zelvs wil, om de begrepe zaak voord te brengen, ge ...
plaatft moet worden. Wi kan. entkennen, dat Gods wit
~lbler, vail de tyde Gods, met 'Van zyne magt verfchilt?
En dat GQd door zynen gehitientkn wit werkt, en' de din...
,gen buy ten zig voordbrengt" blykt uyt zyn geeilelyk we..
~~nof 114ttlllr; derbalven~""dat hy met een Jcragtdud~

M 2 bevel,--
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heve1 dus kan'wilIen,: is,de magt ofkrag~daadighyd van
Gods wil; di hiel' aileen te beichouweu' that: want y-
-gentlyk worden de dingen niet.: ~m dat G?d di verHaat
en begrypt ; .maar om dat hy dl wI! en gebled; aanwezig
te zyn~ . . .
. § 9. Op deeze ontleding derGoddelyke magt, voIgt
de overweging van Gods.kragtdaadigvermogen, 't.welk
een regt is om over de dmgen zoo toekoQmende als voor-
ledene, alles naar zynbeliven te fchikken en vafr te frel-i
fen. Want hy.is op geenderhande wyze gehouden ,. van
z~nen fchikkenden. en bepaalenden· wil .aa~.imandl'ek~n...
fchapte geven.. Dlt Regt·ko0mt·hemmet aanuyteemge
handeling, aangezien nimand dat aan hem afgefraan of
v;ergunt heeft: noch. het is va or .hem. uyt de Schepping,
of eenige andere {lag~vanweldaad verkregen :. maarhet
word geheel en al gegrondvefrigt op Gods uytflekenthyd elt
opperhydzelv, waardoor hy aIle andere dillgen onder zig,'
en wezentlyk. of 1tatuurtyk aan hem onderdaanig heeft:
zoo dat dieshalven zyne wil de eenige regel en rigtfnoer
van aIle regt en.geregtighyd· is. Het afhangeJyk aartwe-
7en del' fchepzelen is weIde mits en de voorwaarde~' ZOu-
del' dewclke: dikragtdaadighyd, zGnder·eene UytVOOP@R,",
de doening , :niet kan geoefent w01:den: en aUeweJdaa..•
den, hoedaanige di ,oak zyn, vereyfTenwel alsoz0odaa-
nig eene. evenredige. dankbaarhyd,," en ma.aken'hem', di
de weldaacl.en ontfangen heeft, toteen fchuldenaar van
dankzegginge, op datze het regt van dankzegginge we.•
derom te vergelden grondveften zowden ; maar brengen
evenwel _geen gezag aan om di vergeldillg van dankbaar.,.
hyd te eyfIen" 't-welk alleen aanden regeerdel', endi in
de hoogte gezeten is, toekoomt en ygenis. Heteerfte
~an dat deeze gezagvoerende.kragtdaadighyd grondveHigt
~.9Uyndige.voor.treffelykhyd zyner allermagtigfte·, al...

.. .. ler-
, ~ .
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lerwys£l:e, en aHerhailigfie wezentlykhyd ofnatuur,: waar
van niet kan nalaa.tel1af te hangen, a.lwat buyten dezelve
is, of zyn kan. Door de Schepping heeft hy wel onder-
daatien 'Voordgebragt ,. en in di ordening del' dingen ge-
ftett,' datze aanzyn zowden. Maar zyn kragtdaadig ver ..•·
*og-en 'word. als "voor en eerder da11-de Scheppinge begre..r

, pen, volgenshet welke hy in het befluyt. naar zyn beliven
fchikt en vaft ftelt: bepaalende van eewlghyd zoo wel de
natuur ofwezens del' dingen, als derzelver toekoomftig.,.
byd. Doe hier by, dat hetonafhangef:yk We.zeft wetten
geven kan, dog niet' ol1tvangen; op dat door zyn opper.:.

, hyden eerfihydaUes onder zig hebbe; en overzulks ook
in zyne magt.
, § 10. Uyt dit kragtdaadig vermogen vloeid NoordGods
Heerfthappy' ,?ver alles Wat buytenhem:aal1wezig is " em
dat weleene zeer volftrekte,' geheel onafhan~elykeen
-onmededeelbaare.' Gelyk d;tn Godsclkrngrdntdig:vernro-
·gen, hetwelk'hy'overde dingen, di hem onderdaanig
zyn naar zyn weloehaagen oefent, wcttig.is; ,aI zoo wet-
·tig is ook .zyn.e h.eerfthappy, wanne~r hynaarmaate zy-
-ner kragtdaadlgvermogen op de dmgen',. hem onden-
:worpen, wetkt, en de:z.elveoefent.; zood"c1.t,hy-geenige
rede van werken heeft dan zynen wll alIeen ; dt ook zelv
hem tot een regel en rigtfnoer, van .zyn regt ,en regtveer-
-dighyd verfirekt.. '

§ I I. Volgens dii zyn kragtdaadlg vermogen oefent hy
zyne heerfchappy ~ in h.et voorfchryven van zoodaanige
wetten, als hy wII , met alIeen wezentlyke of natuur- .
tyke , maar ook ftelIige, zoo't hem', zoo goeddunkt :
,en met door deezen zynen voHlrekten' wiI de uytdeeling
der. goederen zelv, di hy niet verfch:nld was, naar zyn
behven te vermeerderen df teovermmderen;' Maake'l1"

~~e ·deezen tot Koning, genen tot knegt of een.veragte .
'~J~:' 'l paay:;
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fiaav : ishy' ook alle~nde Meeller van .leven .en.d00~

§ 12.. lk 'Legge tlee.ze beetfthappy ,van God verflrekt te
x,yn: als zynde aan geertige wetten ofvoorwaarden, hem
van elders voorgefchreven., gehouden en gebonden: 0-
venn its di de Opperfte is, van zyne onderd'aanen geeni~
wetten (}ntvcmgt: zoo dat zyne wil aileen ons genog zyn
moet om te gehoorzaamen~

§ I,. Ja aan den onafhangenJenGod koomt ook toe eene
'Q1IafhaHg~ntieHeerftbappy : als zynde door geenige uyter-
Jyke mia.delen bekoomen., maar hem enketnatuurb'k of
wezentlyk ygen :hy,d:s ~t vaneenige hooger .~aan-
.geftelt :; .noch "fan· zyneonderdaanen verkoozen " nocb
·uyt e~nige v?origen, als ~ynen ,ervg~na.amg~fproten;
maar IS u~ ZIg zelv de HEERE: dt dit geblednoch
,,ooor (a) bez.itverjaaring, noch door (b) tydverja~rin;g
''Verkregen, 110Ch van eenigen tegenfianderdoor geweld
-of grooter kragt inoorlog afgedwongzn" fioch dQoreeni-
;gen prys voor zig vetworven, Qf..door arbyd enneerHig ..•
byd verdient heeft ·:ma"r als zeer'Vcy handelende, zeTv
wor zig heeft opgerigt, br.engende de dingen door y:ge-
ne kragt voox:d in hunne wezentlyke of natltllrtyke ond~r-
'Werpiflg,onderzyne heeriehappy,. ..

§ 74. elk voeg hier by, dat dee~e1Jeerflhappy van God
/J1JmededeetlJaar is, en dOlt God dezelve met tIi voUl:re.kt~
magt aan geen ander kat).overdoen; om,d~t" wegens zy-
1\e heerlyke 0pperhyd, -<lihy a.11een-hezit, hy ook.~Ueen
,dezelve uyt het wezentlyk of nlttftltff'tyk regt genlet, het
'wclkftiet overgelaaten kal1 wOfden,zonder zyns zelvs ont-
Iblooting van allegezag; waar ,d00l" by 'uyt den ran.g va,n
,~pperhyd :LOW overgamin ~enrang vfln o~der?oorighyd :

,~ln welk geval hf,· als'hylet'lJOW wIllen 1..1)4lt geheelal,
.'1l0o.'1teeriige plaa-ts.hdi>e.n z0w:aet welk indeniaul een

" t _ _ oy;q-•.
~. 1'-) 'U{gcal'wn~. (b) F(jlcw.,tio.
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overgang zyn zow tot een niet-God. Of zoo imand dcn-

,ken rnogt dat het opperfte Wezend to~ di ~eerfchappy
medemakkers zow konnen aannemen: dl zal m 't Hoofo-
deel van de eenhyd geleeraard worden ~ dat aan God
gQnflyk nimand kan worden toegevoegt, di hem in cen
()nb~paald gezag en v~rn:ogen evengelyk zyn zow ..

§ 15. De vra.agen dl hier uyt opryzen ; .of God de magt
heeft,. om de natuurlyke of wezentlyke Wet Ie verande-
ren? om aile fthepzet, doar hem geflhaapen, weder te
'lJernitigen? of om,eenen01/fih,utdigenkwelling aal/ te doen
en teJb:ajfen ?' Zullen wy korteJyk beandwoorden, en
zeggen, da.t de Goddelyke magt begrepen rnoet worden"
voH1:rekt te zyn in dee zen zin, dar hy noch Wetten van
ttlders ontvangt), noch gehouden is feken[ehQp van z~n;
doen te geven:. niet te min dtewyl God zig zclven nlet
verlochenen kan, blykthetzonneklaar dat hy zelv zig.tot
cell Wet is, zoo dat hy nieL kaDwiUen,. 'twelk tegen-
zyn~~<;,n~ly~¥tl ~ ":tfhlW ,; tegen.zyn.e~ugden" en.
tegen zyne eer .ftrydig 15: Y. 'J2c Wr:t ~_di. e~ne. affG,bet-
zing van de lIalIighyd beheHl:, waar van hy zelv het voor-
beeld is, kan niet verandert wordfn "oro deszelvs hai-
lighyd , di op de hailighyd derGodhydgegrondveftigt is:
zoo dar hy,; beh,?udens zynebetaamdykhyd, in het re-
de1yk fchepzel met kan afkeuren, ,hem te bemlnnen,
noeh goedkeuren, hem te haaten. ,,2.Het vernitigen van
tdle fthCfzeJ ,,~etf) ook. 't.'t41f.. '1 r·edebk~". fchoon hy qa~
zow "ko~n d()~n met da~r a311· ~yn~~rhoudingte ant-
trel\ken: zoo;g~bid~en egt~r Goq,~w~\1)!9en.voH1:an.dig-
hyd, ~ 4at dar geen'tlflS t:e verwagtet1- fS l J~lde ordenmg ,
in het.onveranderlyk. befluyt ~~malll vcillg~e~,. lyd d~
geenlllls.. J.. Eenen. QllftbttMtgffJ .1IH1ft! ~~e Qflqg aaIJJit
tloen~,ell te/l1?ajfetJ, 1~l:n,ly,.tep1l~: kyv. IJl4oP~ fi1agt,"',lllrl
~en hy aileen door, veele ·z~igh~e.ij ~i~9~~t~"(Relpr~l.l'
',:- .zyneij.
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.zynenpligt wil heproeven : maar denzelvenonder den
'naam van ftraffen van zig teverftooten.en in de eewige
duyfterniffe neder te ploffen , verbiden hem de innige
.goedhyd, hailighyd, en regtveerdighyd van zynen wil;
,om welke.zyne deugden van het redelyk fchepzel te doen
ve.rheffen,enpryzen, en weI ais tot zyne eer en heerlyk':'
·hyd· flrekkende, isdeeenige redeen oogmerk van des-
zelvs fchepping. .

VA·N':.DE

D' E UG DEN
.D E S

~GODDELYKEN WILS..
, °1 ':', .R,O, OEC'iD EE ,LD. ,

, .... '. '... '( ,.'

~V~7JGods 'Deugilen.

S'1. U f,1:aanonsvoorder .,als eenige voortreffe':
"lyke aandoeningen van den GoddeJyken WIL,
~van. ons Deugden genaamt., te overwegen"
'waar van de Opperheer van aUe ding.en" di

de magtigfte is, ook met regt den.naam ~anaUerbejfe ver-
krygt.CJJe 'IJe,!gdva~ den menSlS een ltevde tot de rede,
om met vlyt en Iver te doen,wat de .rede vereyft.: we1-
kers'voorfchrivf ·den mens toteel1e Wet is: en welkers
.. ; w~
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werk -in de betragting del' zeden·, een eerlyk goed ge..
naamt word. Maar de 'Deugd van God, is deszc1vsaUer-
lovwaardigfie wiI., fil'ekkende tot bewaaring va'n de or..
dening, by hem zelv ingeHelt, alsde allel'redeIykfie.

§2. Daar is dan. een groot verfchil tuiTenGods deugd,
'e1't rk-mc1tJJelyke. 'Vant de dettgde1t van't redelyk fchep-
.zel zyn van 6uyten aankoomende hoedaa1Jighedm, dewelke
'gelykze afwezig zyn konnen, alzo'O'ooktrappcn vanmeer-
derhyd en minderhyd toelaaten. Maar de deugd in God,
'is zyne votmaakte wtt:zetv, Handvafiig alles, wat hem
betaamelyk IS, willende, en van de zyde Gods, zyn we-
'len.zelv opmaakende en .fielIende. De mens onr:vangt het
'lJoorflhrivt derrede , .als ·Gods Wet: dog God is aalf,
geene ff7ettcn onderworpen 0; maar de opperil:e rede zelv:
als ~ewelke'l.elv noodzaaklykin zig.zelven behaagenfchep-
pel1de ,.ook niet nalaaten kan zig te behaagen in al dat
gene, 't welke voor zig, als de qpperfte -rede ,. betaame-
Iyk is :en.in tegendeel te vliden en cen afkeer te hebben
van alleswat hem tegen enonbetaame1yk is. .

§ 3. 'Di dtwgden worden beg.repen als aandoeningen of
nygingen., den werkenden God, en deszeIvs werken aan...
klevende; 't welk moet aangemerkt worden te gefchiden
naar de wyzeen maate van ons verfiand. Dog zoodaanig
nograns dar aIle onvolmaaktheden ·der meniTelyke nygin-
gen en drivren van God afgeweert worden: di in dea
mens ontfiaanuyt de zaamenvoeging van gee-fren lioh•.
haam, en uyt.de hevige bewegingen der-dierlyke geefren,
of fyne zenuwfappen, di 't lichhaam vergezelfchappen: .'
'loodat di in God zyn verfchydene fil'ekkingen van eene
vrreeazamewilling, tot verfchydene voorwel'pen, di op
vcrfchydene wyzen geHelt zyn, waar van daan aIle di vel'''
fchydene gevrogten. voordvloeijen: om weIkel'Svel'fchy~
dene betl'ekkingen de enke1vawdige willing Gods yer[clly"",~·
.,~enaamingen veikrygt. N § f~
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§ 4, Deeze deugtlen GQd.s betrekken. wy tot vier in 't

getal, te weeten, tot l'<yneWaarhyd, Go'tdhyd, Hai-
lighyd, en Regt"Veerdighjd : dewelke ,ons elk in 't bezon- -
der kQ,rte1yl\t~ verhandelen iraan.

S NEE I.,

Van GQlh IV44rbyd.

§, r '.1N de e(3rfle plaats doet aan ons opGons 'V AAR;;., .
. HYD; dewelke een bezondere volmaakthyd is .

van den Goddelyken Wil, waar door hy /lan deredelyke
fthepzeten een denk,.k~eJ(lvan ~aaleen··mededeelt, 't welk
met de waar-hyd der zaaken eenflemmig is: 't Gene. reeds
te .V00r~n bewczenis·, .moetenwe· hi~rwederopvatten ,
dat het Opper'wezend zig zelven innigkent, zoo als hy
inderdaad is: eli! daarboven oak alledingen buy ten zig,
welkers denkbeelden lly zelvge-ma-a-kt·heeft; het welkde
onyndige wyduytgeitl'ckthyd is:van~t Goddelyk verfrand,
Ik .IJreng my hier oak wedt!WOlll.in de gedagten ~ dat al
\Vat GQa., .di niet kan bedrogenworden, noch van de
waarhyd>:afwyken, van zig, ell van andere dingen:be-
k!entmaakt :,voordvloeit t!J'tzYfle". wit,' dewelke der
waa·rhyd beminnende, aan zyne rede-lyke fchepzelen niets
meded~dt, dan.'t geQehy,weet, en zekedykweet waar
t~ zyn. .

§ 2. Voorw<lar God,kan in geenderhande manU-en noch
de Stigt:er van dell leugen ofder dwaaling zyn, noch
worden ,zoo dat hy in 't gemeen aIle verfiandige wezens,
di p'y zelv gefchaapen heeft, bedrigen zoW. r. Om dat
hY·.de lievde: tot de aan zig hekende waarhyd, 'tty nood .•, .

zaak.• ·



Hoofd. II. VAN GOVS 'IJEVGVEN. Snee1. '9'9
zaaklyk, 't zy afhangelyk, geenzins afleggen kan, We-
gens de goedkeuring, .waar door hy het denkbeeld zyns
zelvs als volmaakt, en de andere, di van hem naar zyn
beliven gemaakt zyn, niet heeft konnen nalaaten met ge-
·noegen en welgevallen te befchouwen. De waarhyd van
de dingen,is, datze dat gene zyn, 't geneze zyn : de
waarqyd van 'tde1tkbeetd is, di met de zaaken overeen-
koomt: Gods waarhyd is·, dat hyaandeverfiandigefchep-
zeleneen waardenkbeeld del' zaaken indrukt : di, de
waarhyd' goedkeurertde., en indezelve zig behaagende,

·ook niet naalaten kart, .dezelve teheminnen. 2. Om dat
by zig zetv nietvertochenen kan : dat is ,. geen ander

.:denkbeeldzyns zelvs geven,·, :dan dat waaragtig is; en
;weIkel's vel'tegenweordiging aan den geefr vaHfelyk eene

"Godhyd voordrag~n 'lOW;·het welk was eenen Afgod in
zyn ygenplaats voor te Hellen 'om te aanbidden: en een

'.onvolmaakt ~w~un.d·",,·,alS'\TGlmaakt';aan te ·bidden. Noch
dly kan geenvveemdgevoeleh zyner werken tegen zyne '

. ·.meening infcberpen : .waar doot de fchepzelen van de be-
trekking, ·dewelke '-lyhebben om Gods eere te verkondi-
gen ,berooft 'lowden worden.W ant dan 'lOW' hy iets
-willen tegen zynen voornaam·ften wit, waar door hy zig
een yude voorlle1t, 't welk geen,ander we zen kan, dan
'lyneeeren heel'lykhyd te 0l?enbaare~: weIkel's verlochc:'
2nmgderhaiven een verbrekmg van t ynde van aIle 'lyne
;werken l.yn 'low:, 't gene ten uyterfien ongerymd waare.
3. Wi itnand be.d~iegt, di doet datofuyt Yfen onkunde,

.of uyt kwaadwIIllghyd: nugeen Van byde kan van den
·opperften voImaakten God gezegt worden: wantonkunde
.zoween onvolmaakthyd van Gods verftandzyn, en word
·door 't begripvan Alweetenhyd" ~twe1k aah Godto€ge-
·wezen is , uytgei1otcn. K waadwillighy<l7..dw eenotlv{jJ:.
'.maakthyu'Van Gods wil 'lyn:en heelt .geetlp1aat;:s.d~'lin
~gtelooze en bedeefde. N 2§ 3.
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§ 3. God, word begrepen de, waarhyd 'mede te dee/en';,

door eene ingefchaape: ,_ of door eene geopenbaarde, be-
kentmaaking: de laatil:e erkent een ygenaardige of na-
tuurlyke .Godgeleerde wel als mogelyk, en door 't gerug-
te verfiaat hy di als vermaart en verbreyd, en onderzoekt ..
ze eenigermaate: maar neemtze niet a,an, ,als met het a.•
vergaan tot den geopenbaardep God~dienlt 'De 'inge-
]Chaape of natuurlyke- bekentm4akittg, geven,wyden nailm
van rede, voor· 1;00 veel,wy de.zelve,bevillden van God
den Schepper,. ons ingegeven, en als eenaanwyzer in
den menRelykengeeil vau:'t waare.en,vaUfe" en van goed
en,kwiYclu te zyn: want· wy weeten door onzejnnig~le Jn€i'"
wufthyd, dat wy zot>daanig.van God, gefchaapen zyn,;
dat onze geefi,. het gene hy klaa],{en onderf{;hydentlyk
begrypt waar ofgoedtezyn, dat niet kan.nalaaten toe te,
Hemmen en aan te nemen: en derzelver tegeng~fielde te
lochenen- en te venverpea·: En,nad.emaal deeze natuur of
~ard van onzen geeIl:, buyten 006 vermogen, zO<i>daanig
geftelt is, zoo is 't buyte,n,allell.t,wrfeJ, dat dez.elve., met
di Wetten, God· ook tot hunnen Sch.epper heeft. Den..
halven heeft God zig door direde onder di Wetten j_ di

,van-hem 100 bepaalt zyn-:,. aan, het Mensdom ,bekent ge-,
maakt~ Want indien'd,i denkbeelden, deweJke zig met
.~e Rrootfieklaarhyd onderfchydentIyk aandebefpigeling'
van den geeft opdoen , vats konden,','lyn., en den geeil
met eene onvermydelyke nyging tot de dwaaling.ofzon-
de leyden-: voorwaar dan ,zow hy ons bedrig€n ,di den
mens zQodanig gefchaapen ,heeft, dat hy niet anders zow
konnen., Het is derhalven waar en waaragtig, hetgene
God door gefie1de merktcken, te weten" het klaare en
,onderfchydentlyke begrip der zaaken ,. tekennen geevt
waar te zyn: en dewyl di denkbeelden en g~meene kun-
,q~hedende ingegevenevertooningen;van Godzelv zyn,

'laO
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zeo,moet God ook geagt worden door di denkbeeJden de
waarhyd te openbaaren, en aan.het redelyk fchepzel me!'"
.de tedeelen •.
. § 4-' God ka:n weI veele dingen vaor 't menffelyk ver-
lauft verborgen houden, en waarIyk verbergt hy veele
dingen, dewyl by aan ons verfrand yndens en paalen ge-
iJ:elt heeft. Maar van de verborgene dingen moeten wy
niet oordeelen, en alzoo. ons oordeeL fchorffende , de
dwaaling en zonde vermyden.

§:';. Deeze waarhyd Valt,·Gotl'fluyt oak in het bcgrip
van.Gods g'Ctrowhyd; waar door het'niet gefchiden kant,
dat God, onderHelt zynde dat hy iets te zullen gefchiden

,gezegt, of eenig goed in het toekoomende beloovt heefr, ,
.da~niet geven of doenzow :. want wi nie£,aIleen van lwt
,toekoomende voorweetenfcha\, )-:maar ook zelv aIle het
toekoomende door eenvrywilhg en onveranderlyk befiuyt
vafrgeftelt heeft ," en dien zelvd.eJl.-..cOt:lv~raBderlykenwiI
met ()nyndi@:~'kragtdaadighyd, aityd bezit; di kan ," als
hy zynen·,wli verklaart, niet liegen: nO<i:h,. als by uyt
zyn eewig befluyc dien openbaart, wegens de onverander-
lykbyd van zynen raad, geenzins afwykenvande uytvoe-
ring van zyn belluyt ..

S NEE II;

Van Gods.g(Jcdhyd 'of goedertitenhyd:

,§:r. D' E GOEDHYD vanGod, onderGods deu~
den aangemerkt ,P is niet di goedhyd, waar'

door hy, naar een geefrkundigen zin, in zig goed ge+
• 'l£gt. word, of, dat het zelvde is " waar.door hy als~'

~,. )... yolJ.
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volftrektbezitter "an onyndige 'laakelykevolmaaktheden
-geeert-en',gerocmtJword'; maar 'di inhetn aangemerkt
word inbetrekking tot ons, als een goedertirelle ftrek •.
:It.ingvan den 'Goddfilyken witnaalJuyten-, ge1zygt,en-veer-
·Jig omhet g()ede in defthepzelen uyt tewerke1t: waar d~
by; alhoewel -geenige fchepzelcn -om zelv gelukzalig -te
zyn'noodig heeft, egterdezelve met zommige grooter
volmaaktheden mcier .tyacbekroonen,<en met weldaadeh
ophoopen wiI.

§ 2. Een ig~lyk bevindin zig, datatle zaaktblt.heden
tot uytmaaki~'vatl!zJYtle.1MtuurUoftwe~uykhyd :mett-er
.da~d ,te;;~liiMneIlloopende, onderd~n naam van een goe'J
rtnoeten aangemerkt worden; hoe dldanmeerderl'en Voor-
treffe1yker zyn, hoe het-wel'kGodsook destevolmaak-
.tel' moet geagt worden: inzonderhyd, indienwedefchep-
zelenbetl'ekken tot hun gebruyk, 't welk zy hcbben in

,ode betrckking tot het.heel~l~ ,Wanneel' z,yhetkonft-ftuk
der werreldof meer'Of mm beandwoord en. Nademaal

..dit denkbeeld in aIler gemoederen van God ingeplant is;
-zoo moetmen erkennen, dat aIle goedhyd in de dingen,
'uyt de Goddelykegoedhyd, dat is, uyt zyne goederti-
renthyd en -mildaadighyd , als uyt .eene: ,:evervleedige
fpringbron van aIle goed, voordgevloeid. __
- § 3~ Voorder hebben wy ook een denkbeeld van zorn,;.
mige volmaaktheden, dewelke, indien wyze genoten,
aIle verlangen" ,-in den geefr ingedrukt, zowden konnen
verzadigen :en ,.aewelke " van ons,afwezig zynde, de
Vtirige begeerte tot derzelver genitingverwekken. Dee-
ze volmaaktheden , in de magt van den aIgenogzaamen

'God gelegen, en aan ons, zoo't Godsbeliven is, .me-
~,dedeelbaarzynde -,zal nimand met vrywillig van Gods
""Vl'ymagtigen'en vrywiHigenwil ,di altyd kragtd-aadig is,
~EieJl. - ]a eenigelyk -Helt eemge :hoopdaar :op, met
"'. .- '~lleen
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aileen zoo ·hy aa1i1d-agtig opuwrkt, onzen aard ofnatuur
~oodaaniggeH:elt tezyn, dat di grooter dingenbevatten
kan; maar inzQnderhyd zoo. hy agt geevt op Gods be...
!lUU! en re:gcring, di veele by tl'appen met een toegivt
\Can ,volmaaktheden. verheft, ..en boven.denftaat zyner eer-
iW..opJfoomft opbeurt. .
. A, Di zonderlingevatlJaarhyd, .tot een grooter trap
van v'oImaaktheden aan den geeft vergunt, blykt byerva-.
renthyd: overmit~ wy de me-nffen, van eenzelvde rang,
d~agelyks·g.L:ooter hgt mhunverftand, meer Jchranderh.yd:
vfllloordeel, lig~erhebbelykhyd omietste doell" elived
tneerandere dingen 'zien'verkryg.en: een baarblykeIyk
bewy&. inderdaad , .datGod .zelv den mens tot grooter:
dingen:gefchaapenheeft, 't welk ook geen.duyfrerken~
tctken::Vt\ll :Gods.goedhydiS. "

B. Eu>nademaala:lle yarde-ring', tot wat grooters op."
ftygerende , .oak van God afhang~, ..ons'a~:Oftl~bi&;-al£.
h¢rvQotdbreng,end(hgcl:~k~deeetfte ;weete1:1fchapons dat
geleel;!lart·.h~ft: en dat o?k de mid~elen, zoo God.niet
8pedgunilig 15, met gGen~ge.g~l'U~j~ votlt'dgan~ :d-ee:••
z.enJ.Hn.e.naanwa.s beand wQorden: zOQ,hangr immers :il
wa.t,ye/wettrg ,beg.eeren. konnen:.geheeLvan G0ds: gQcdhyd
af: dewe1ke., onafhangelyk tynde, aannimand iets ve1i-
derverfchuld is, noch eenige rede heefr am di gunff te
bewyzen ~ dan. alleen de bekentmaakmgvan zyne roem-
waarde goedhyd: en't gene een regt en egt begnp van
Gods goedhyd geevt, is; de overwegingdat, God, daar
hy nimand iets iChuldig is, zig door veele ,toegebragte
weldaadenroemwaardig maakt, en onder demenffen da-
g~lyks door di deugd· meeren meer kaomt uyt te blin-
ken.

§ 4. Deeze' go~dbyd of gQ.Cchyillighrd. Godsverkrygt
~ens de verfchydenhy&van-.betrekkl11& zomwylen. ni~,'-:we
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,. we afnaamingen: alzoo word di. by voorbeeld genaamt

A.~angmocdighyd, wanneer di op'ligt heeft op de
menffen, dewelke door aIle en een igelyke afval'londaa-
l'engeworoen 'Lynde:"niet aIleen behouden worden en
be\'i!a·artonder den uytfiel van·de firaf, dizeverdienthad-
den ~ maar ook met de toebrenging van veele weldaadel\
6pgehoopt, het weUt't werk .isvande Goddelyke Vcr-
draagzaamhyd. ....

B. Genade, voor zoo veelde'Goddelyke'goedwillig-
hyd den mens, des onwaardig, jadi het kwaade by God
verdieRt ,had., met weldat\den 'hegunftigt ~ .di.tot .zyne
herfrelling'dinen: het welke, dewyl't voor God niet on-
mogelyk ge-agtm-Getworden, wegens .zynevolkoome en
ennaafpeurlyke algem)g-zaamhyd; zoo zal te zyner plaats
te onderzoeken fiaan, of God behoudens zyne betaame-
lykhyGlen.de eere van zyne geregtighyd, digoedertirent-
liyd oefenen kan.

C. Barmhertighyd, di op de genade voIgt ,enbetrok-'
ken zynde tot den elendigen mens, cene niwe, afnaaming
maakt; en te kennen geevt , \di zelvde .goedwilIighyd be-
zig te zyn in Jen elendigen mens uyt dien ftaat der elende
uyt te trekken, en van de'l.waarigheden, waaronderhy
zugt, geheelte verlof.fen.

S N EE Ill.
Y~nGods Hailighyd.

S r. IN de derde plaats had ik voorgei1:e1tGODS HAT.
LIGHYD', dewelke begrepen word als een Hrek-

!ri~g,en uyging van den' Goddelyken wil tot 'datgene,
't welk
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't weIk in het gefiagt der zeden, goed of kwaad gezegt
word, met het gene goed, en dit kwaad te keuren. .

§ 2.. Dat zommige werkingengoed, en pryswaardig,-
en andere kwaad,en in zig ifrafwaardig zyn, is ons door
de innigfie mewufihyd genog bckent. Het is infgelyks
door zig kenlyk, dat het eerfie uyt de deugd, dewelkc
eene lievde tot de rede is, met eene nygingen vail voor-
nemen om te doen, wat de rede gebied; maar dat het
laatfie uyt de verdorventhyd, van de rede ontbloot zyn-
de , voordvloeyt. ,De Haitighyd betekent mede eene
nawkeurige en zuyvere nygmg en opzet om weI te doen:
1.00 dat di wit haitig gezegt moet worden, dewelke niets
wiI, dan't gene de rede voorfchryvt, en alleenlyk uyt
gat inzigt, om dat de rede Ieeraart het zelve met Gods
yildeen,oogmerk overeenkootnende, .en del' Goddelyke
natuur of wezentlykhyd betaamelyk te zyn. Deeze Hai-
lighyd , in God overwegende, in wie~ze:veelzuyverder ,
en voorb,eeldelykis ~ beelden wy uyt, datze is de Z1tyver.
byd van Godsgoedkeurendenwit, waar door by zig zefven,
ats onyndig vlJJmaait fn in zig attenogzaam, zoodaanig
/;emint, (fat hy in zig zetv /;erufl, en niets vafl fleUen
R.I.!-n tot openbaaringzyner-eer en heer[ykhyd, dan aUeenom
zyns .zetvs wit, opdat deeze Gods voorbeetdigehailighyd
hetr.edelyk flhepzet tot een Wet zy, om te onderhouden.
Derhalven moet di hailighyd aangemerkt worden in God
zelv, als een Gods welbehaagell in zig zelven met de uy-
terfie en hoogfie onveranderlyke berufiing in zyne yge
volmaaktheden, di hy hooglyk goedkeurt. Ten anderen,
in betrekking tot het redelyk fchepzel , isze eene geheele
onveranderlyke ilrckking en nyging van Gods wil, waar
4001' hy dar gene, 't welk aan zyne natu1erofwezentlyk-
byd betaamt, en met zyn ynde overeenkoomr, en in ee....
pj~er maate hem uytdrukt, als goed toei.lemt: m<l~rJpo regen ...
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tegended dar gene" 'r:welk van dat in:zigtafwykt, ten
hoogfien afkeurt. "

§3. Wy fidlen 00k vafi, dat dezeNaitig6yd aan God
ygenaardig of natuurt.1k i~, .fieunende op de navolgendc
:feden~n. I. Want God 15 ZIgzelv een rede, en de oor~
fprong/van aUerede,; ..di het gene inzig waar is niet na~
laaten kan te bcvefiigen eno;.toe t:e Hemmen: derhalven
ook 11ietdat gevoelen ineen gefchaapen veritand ,. 't welk
met zyn vedtand in 't begrip van waarhyd, en deszelvs
erkenn~ng met toefiemming val1.goedhy~ '. overeenkoo-
mende IS, ve..rwerpenenials oohiUyk: ~fkemen'(, '1;. Een
igelyk mootook 'hekennen dat de rede, de grootfie vol-
maakthyd vanalle is " of eene nette vcrbeelding van de
waarhyd ; behelzende eene oveteenkool1llt van het denk-
heeld. met~dtt..v.etbecl@'I'Mak,. Qokzelvnaa'l' deszelv$ iri-
nige goedhyd7

; WantdewylGod zc]v dar gene, 't weIR::
waaris, Dokin de reddykeJchepzelen niet kanafkeri-'
r-en , noch de waarhyd, di zy begrepen hebben,. tegen-
fpreken·;·alzoo.kan God ook nietnalaaten·derede, di In
aUedeugd'zigzelvgelykis ,goed te keuren;. enhet ge-
brek van rede en cleszelvsverlochening, dnn aIleondeugd
is,. af te.keuren: endfltw:el em deszelvs'waarhyd. 3.
Nademaalde rede,. dewelkc ..vand~ dcugd bemind word,
hunnen grondflqg in· God. heeft, enniets voorfchryvt,
dan het gene de openbaarmaakifig v:u'lGods heerlykhyd,
als hetl>yncfevanalle dbeniog~< beandwoord; en ookniets
roela;1tom ted0en,jn de rniddelenom dar, ynde teberey ...
ken , dan) gene regelregt daar toe ftfekt, en met Gods
l1at~tttrof wezen-overeenkoornt: kan di geenzins van God"
wegens de lievde tot zyne eeren heerlykhyd, welke hy
ceniglyk; beoogt .of alleenbeoogen ;kan, veragt en, ge-
~J:'aakt,worden,
1s.,4t Vap dee~e hailighyd Gods vloeid af, dar deWet·

yan
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van God gegeven, en een voorbeeld van de verbintenis
enpligten van 't redeIyk fchepzel afbeeldende, niet katz
niet hailig z:yn;' of, dat het zelvde is, datze Gods hai-
Jighyd voorilelt,om uyt alle on.ze kragten naar te volgen;
en 1.00 veel mogelyk is op dat voorbeeld in aIle ons do en
te·ilaroogen. ·Gelyk ook Gods wetgevende 'magt, be-
grepen word onder Gods opperfie magten heedchappy : .
waar door hy zynen wil den mens voorfielt als een regel
en rigtfnoer, di hy a1tyd Godsdienfielyk opvolgen moet,
en nooit ongefiraft fchenden kan. Alzoo .is ook de rede
en de billykhyd derWet, waar door'Z:eais Ioffelyk aanbe-
volen word, of vau Gods'wit ,diden mens tot zekere
bepaalde pligten verbind .,datgene,'t welk Gods heeld
'Uytdrukt: of hoe de mens het oordeel van Zy11verHand
omtrent het waareen ~tgoede,'mct Gods vernand gelyk-
vormig behoort te maaken, op dat zyn wezen of ttatuur
meeren meer voImaakt werde, en naar God gelyke.

§;. Voorder valt ook·de vraag·, "of'r voorafvoorGods
befiuyteenig zedelyk. goed, of ~enige rede van 't zelve
zy? waar op ik andwoor,de van Ja: om-datter God is,
cen wezend dat noodzaaklyk aanwezig" en dat voHl:rekt
volmaakt'i.ynde·, zig zelven nietkan aanmerkendanal-
leen als goed, en inzynealgenogzaamhyd, als uytbeel .
delyk,endi niet nalaaten kan zyne ygeneeere en heer .
lykhyd te beminnen ., -dewelke hy door ··de mewufrhyd.
zyns zeIvs kent, als minnens waardig.Daar is'd.a:n in
Gods veril:and cen begrip zyns zelvs, als 'Vaneen We'zent-
Iyk of 1tattlurlyk goed ,en ook van de Iievde zynet ;eere
en heerlykhyd, als vaneen zedelyk goed: dewelke .hy
in zyn bei1uyt befchoutheeft, als in den· mens eenigzins
uytbeeldelyk, en ook te l,ullen zyn eeil firaal, Van ,zynd
.hailighyd ., en een eerfie V'oorheetd van zyu. bee'l:d;, 'w~ll";
·neer hy zoodaanigen befiuyt wikle ne~,':' ~():nn1~t1Jne.il~
·te.Jcheppen, 02.§ 6~
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. § 6. Het is ook 't werk deezer haiJighyd Gods, datze

zig niet vervoege by de redelyke fchepzelen. tot eenge-
-Jukzaligegeniting, ten zy di hem in hailighyd en regthyd
naar hunne vatbaarhyd gelyk worden: dat is, dat z'Xhem,
als hun voorbeeld, in eenigermaate door gelykeniffe uyt..•
drukken: want hy kan in 't gene tegen, hem firydig is;
hoedaanig de zondaar is, zig niet behaagen: of ook goed.-
keuren,. 't welk met hem gans niet overeenkoomt, gelyk
de wil van een,zondaar is, di uyt haat van,de Goddelyke
eere, zig van zyne lievde afkeert, en over zyne vol-
maaktheden niet bekommert zynde de'Le1v~veragt.: ja.
van de maat-zet del' regthyd, in zyne W etbepaalt~. af":
wykt. Want indien hem deeze dingen niet mishaagden,
ZQW hy zyne zuyverhyd met deeze vlak als bekladden,
als of zyne Godde1yke eere en heerlykhyd by hem eene
zaak van wynig aangelegenthyd waare. . .

SNEEr IV.

Pan Gods Rcgt"Peerdighyd.

§ I. Y. Nde1yk gaanwe voord tot Gods regtveerdigh'yd,
dewelke is de wit van God, betrokken tot het

verband tuffen de deugd en.deszelvs loon; als oak tuffen
de zonde en deszelvs ilraf :'1.00 datze zegt, een volJfan-
digbyd van Gods wit , delt wetdoenderett goed, elt del1-
kwaaddoend.eren kwaad vergetdende.

§ 2.. God word in zyn oppergebied en in zyne onafhan-'
gelyke heerfchappy begrepen als Regter, aan wien het
1bat van den fiaat des redelyken fchepzels, 't welk hy als
1Vetgever aan zyne \Vet ond.erworpen heeft, ten laatRen

~ W
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te oordeelen: als het welke, na beproevde gehoorzaa~-
hyd of ongehoorzaamhyd, of goedkeuring, of afkeuring
zyner daaden te wagten heeft, met de claar op volgende
tekenen van de goed- ofkwaad-keuringGods, als des op-
perften Regters.
. § 3. Deeze regtveerdighyd Gods is of vergetdende, waar

door hy volgens 't verband, 't welk van hem tu1Ten de
deugd en deszelvs belooning gefielt is, voorgenomen en
met gefiaavden wil befioten heeft den weldoenderen met
de kroon des deugds te begivtigen. Of zy is bedeelende,
waar p'oor hy vafi gefielt heeft den kwaaddoenderen, of
door tugtiging te verbeteren, of ten laatften de firaffe zy-
ner vraake aall te doen, en in 't verderv nede! te florten.
_ § 4. Van de vreekende regtveerdighyd Gods, of liver
tie ftraJfende word gevraagt " of di vl'ywillig? of aan God
ygen en natuurlyk, of noodzaaklyk is ? zoodaanig dat
God, behoudens zyne betaal11elYklw:4<')~ane<mis..;
daad.'l.oy! .l\.pnp~n..ong¢ftraft'verby laaten gaan? Eer wy
dit gefcliilbefliifen moetmen aanmerken, dat wy de zaa-
ken overwegen volgens de nu vafigefieldeordening Gods:
en weI in di onderflelling, waar mede wy onderil:eIlen,
qat God eenredelyk fchepzel heeft willen fcheppen, dat
is " een geefi met rede en mewufihyd begaavt, aan het
welke God geene andere denkbeelden van zig en zyne
volmaaktheden, dan di met zyn onveranderlyk Wezen of
ttatuur overeenkomen, heeft konnen infcherpen ,. gelyk
wy dat boven. uyt zyne waarhyd overtuygende bewezen
bebben: en ook uyt zyne onveranderlyke hailighyd ge-
toont, dat God geene, dan hailige Wetten, di aan zyn
ynde en oogmerk en aan zyn wezen of natuur voeglyk
'l.yn, in· de herten heeft konnen infchryven. Derhalven
is aUeenoverig te onderzoeken, of hy de overtreders vaQ
:fyne allerhailigfie Wet, behoudens zyne betaamelykhyd.~
~.ngefuaft kan laaten blyven: 9 3§ v
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§ , .Wy ontkennenaltt de w~de f.1:raffeloosbegaan, of.

betaameIYk vRnGOt! ·<mgeflraftgelaaten kan worden. 1..
Omdat Gods' ~aarhya':geen1.ins toelaat, dat hy een Wet'
ZOW gevel1-,.zonder,il:rafQp rleovertreding te ftellen: om
dat een Wf7L, ,di den overtl:eder geenc boete offlraf op....•
leg~ '..denvoorge,fchrevenphgt vertoont, ais eeJl'eonver-
.f£hl1hgezaak: >,blervan daanheeft. God, zyne 'Wet III
den geeftinplantende., en met de tede openbaar maaken-'

.de, datgedaanmet de inenting :van cen mewuil:hyd en
geweeten, di den zondaar over zyne.begaane mifdaad be-
fchuidigt »,en de ltraf aandoo ~vtrt~r "divan den re-
gel en :t.rigtfl1Wr'·oer,redeafgeweken is., bedrygt: want
~on.a€r:aat zow God ons geen WaUl"agtlgdenl~beeld det
zaaken ingegevert hebben:tiu ,wi ee~ l1raf freIt op het
zondlgen;di moet oak wegens zyne waaragtighyd dezel.•
ve·,aandeovertreders oeferren: Want anderzins zow di
Regtet niet doenen nharkoorrlen ,~t gene hy zelv alsWet.:.
geyer-door onzemewuflhyd klaargenog voorzegthad te
L;ullendoen.

2... Heeft men ook aan te merken, dat de toonen deflraf
'niet konnen ophouden te hebben ee1t vormefyke rede van
pryzing ·en laki'Rg:' ,en ~ewyl dan den zonda~r tebeloo-
nen, het zelvde is ~ 'ais hem te pryzen, en als bad by
zyne zaaken weI verngt met ~~vte bekroon~n ;. 'leo voIgt
dat God ,wegens zyne hatltghyd, datmet doen kan,
als dewelke helli verbied de Kwaade daaden op eeniger-
hande wyzegoed tekeuren:: want elus doende, een zoo-
da:mige te pryzen en met loon te bekroonen, zow zyn de
zonde,te beminnen.; en zyn zelvell, en zyne eere enheer-

'lykhyd ,di de zondaarverzuymt heeft, ook zelv te ver-
\ waarloozen: ja zyner verlochening toe te fl;emmen , .het

~lk v~rwaar' in den hai~tgen God ,'"den waaqlgt:igel1
~~t., endi zig boven al hemint; g.eenzins vallen kan.

. 3. ()()ft



Hoofd, II. VAN GOVS·VE'VG?JEN. Snee IV.n I

3. Ook lTIoetmenwel overwegen, dat h~t verbimdtu.f
fin den Joon en de Jeugd, atsmede'tuJ[en deflraf c:nde zon-
de, zoodaanig in de ordenihg, di God, overeenkoo-
mende met zyn wezen of natuur ',' ingdlelt heeft, is in.;.
gewortelt " datde deugd zelv tendeelene€l1e oefening is
van de geniting Gods; als ing~wortelt zynde in de lievdc
Gods, welke lievde tot God, het vermaak zelvs is, het
welk de geefi in God,. als zyn hoogfie_ goed, fchept:
waar uyt voIgt ,,', dat een igelyk, di Godbemint" voor
zoo: vee!, als' d:anreeds Goer geniet. Maar in tegendeel
dewyl de zORde in zig beheHl: eenen daadelykenafkeer'
d.es geefts van'God,', met> eeoe veragting 'Van'f hoogfl:e
goed :..en dat de firaf ook gelegen is in de. herooving van
God te geniten, of in des men{lenvervreemdingvanGods
g.emeen1.chaR ;.1,00 kan 'tnlet a.nde~s7.Y~'i ofdoZJondaar
is ook in denfta~t del" vel'vtemdingl van Go"L 'Weshal.:
ven legt dat noodzaaklyk verb and. in di.'W'obrd-en'ofynd"£
merketi' zelv opgelloten .."t., r ". r : . • .

4. Voeg hier by, dat de .mewujlhyt!en't geweet€n'~
Gods plaats bekleed.ende ): ,'~etakl:eel;.1ln .Godsnaam als
getuyge,.m:aar ook als'Regter is:. als d~w;~lkeuytover...;
t\1.Ygingvan'r·kwaaddoenhe.t gemoed:van.dienbodfwigt ~
k?aagt, op eene ige.-Iykegedagte aanGodm.eL fchdk VOar
(1.1 Godhyd bevangc, en op'eene wondetlyke wyze prangt
en pynigt: en dewyl de fchuldigen aile geheugenis van
God'lwaaren onverdraaglyk valt, ..zoo l1loetdezelve nood,,-
zaaklyk wenBeh"dat hyhet denkbee1d,Gods uytbluffen"
en uyt zyn gemoed' uytkrabben mogr. ,. Maar llardemaal
God zig door het geweeten in ons op~nbaa:rt, alsdoor, zy_.
nen,stedehouder: .zoo voIgt, dat Godonmogelyk anders
k~nhcgrepenworden, d~n. als een-regtveerdige Regt~r"
~lden zondaarvande gemt1ngzyneruy~fiuyt.., '\~:~.~

$. Tenlaat,fien laatons ook overwegen, gelykAAt,1J¥t
het
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het gedenkverhaalder werreld kenbaar is, datGod te ee..;
niger tyd zyn oor-deeto(}kuytgevoert, ell den zondaar naar
't regt, dat het toekoomt, geil:raft heeft, na dat hy .zy~
nen vrymagtigen wil misbruykt had; gelyk dat ook blykt
door hetzenden van den zondenvloed, van welkers ge;
rugt by overlevering de Hydenen zelv niet onkundig ge:'
weeil: hebben. VoIgt hier uyt niet , dat wi zommige
zondaaren metter daad verworpen, en. aan zyne fl:raffen
onderworpen heeft; dat ook dl zelvde God gezegt moet
worden, datmet rede,. en.~o?als 't hem betaamde, ge-
daan te heb~en~?-!lWra1\tlndt~;Goc,ideete~fte_; en au-
dere, di/op de:zelvde wyze fchuldig wai"en, niet: dan
zow hy voorw:aar niet naar rede, maar naar zyn goed-
dunken te werk gaan: want de rede, eli in de ftraf van
deeze hunnekragt had, zow in ck vrylaating de.randere.
verbroken worden: het welk van God te denken, onge-
rymd wezen zow~ -

§6. Ik belyde geerne de ganffe zaak nog niet afgedaan
te hebben: want het blyvt nog in twyfel: of niet God,
voorafvoor eenige verzoening, aan den fchuldigen mens
'lOW konnen geven degenade van 6ekeering, en alzoo aaa
dien .boetveel'digen, den welken· hy van_den.hardne~ki-
genzondaar ortderfchyden heeft , daar na zyne zonden
vergeven ,daar door zelv, dat hy, berow hebbende o-
ver zyn begaane kwaad, zig zoekt te betere:n.Maar zoo.•
we deeze zaakin.den evenaar van evenwigtighyd overwe.•
gen. 1. Dan zow door di bo.::tveerdighyd dit aneen ver-
rigt worden, dat de Regter eenenfihutdenaar heeft di de
fthuM bekent, dewy'!hy :door zyn knagend geweetenniets
andel'Svail:flellen of beiluyten kan, dan dat hy fl:rafwaar-
dig is-; 't welk in de vuurfchaarder geregtighrd den

- fchuldenaar niet vryfpreekt, maar vee! eel' de i1:raf influyt
&1:medebrengt.
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-1. Indien God den zondaar met de gave van eene zoo-
daanige boetveerdighy<L., geIyk de onderHelling wil, be-
guniligde, dan,'lOWhy zig aan zy'1en vyand mededeelen,
voor dat hy verzoentwas..: en dat zelv waare, gemeen.,
fchap hebben met de zonde" of de mifdaad niet kW~ialyk
Ilemen: 't:w:elk regt regen Gods hailighyd aanloopt.

3. ]a dus zow ten aanzien van God cell en'r 'leIvde we-
'.len, een zondaar met God verzoenten niet verzoent.,
dat is, een zondaaren een niet zondaar: want daar word
0nder.fielt,dat cle,vergeving,der lande" di de verzoening
zelv is van den 'londaar met God, volgen zowop de boet .•.
veerdighyd, en dat des niet tegenf.taande de boetveer-
dighyd evenwe1 eene gave van -deGodde1yke genade biy-
ven 'lOW: en alzoo zow God eenige genade bewyzen, in
dien ft..md v1n 'laaken, Wattr in hy begrepcn ,vord nag
verfl:oort en niet verzoent te zyn, het welk inderdaad een
tegenzeggelykhyd infiuyt·,en aIle kundighyd van denhaat
der zon.de in God verbreekt en uytwiH:; ais welkers ge-
tll,y:genisgelegen is inden afkeervan den zondaar.
§7. Di bier tegen inbrengen.,dat Gods werkeh na'a'

buyren aan God onverfchillig vr~ Haem; en cat ook de
ilraffen daar onder gerekel1t worden. Di dinen te wee.•
t~?, da~deezen regel niet misbruykt moet worden. God
wlerd met gedwongen den mens te fcheppen: noch dien
gefchaapen hebbende., de zonae-toe te laa~en. Maar he-t
befiuyt en de uytkoomfr van beyde deeze dingen, onder-
{h~ltzyn"de, zoo kon G~d niets doen tegen zyne betaame""
lykhyd; geIyk, te..geblden hem te haaten: of geene be-
tuyging te doen ~ aoor het fr~affen del' zonde , dat -den
haat zyner hem mishaagde. ._.. .'
-_-~.__~ 8. Zy dringen oak aan, dat Goddc ftrafuytfl:ellen-,'
en frraffenkan zoo vee!, en wanneer hy wiI; derhaIven·
i\:anhy oak de ftraf geheelen ~alqytflellen ". en geb.~el~

1. ftraffen.
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flraffen. Maar dit: gevolg is' tezwak enkragteloos, en tt
word ontkent. Want het gefchiJ.is niet over de wyze, .
de trappen, en den tyd van de firaf: in alle het welke
naar bilIykhyd en wyilyk te handelen vermag Gods goe-
d~rtirenthyd en volHrekte heerfchappy zeer veer. On-.
dertuffen is uytfielIen, ge€11kwytfchelden, nochiets kari
daarom door dc;zelvde betaamelykhyd kwytgefcholden
worden, waar door het uytgeJ.1:eltword. Maar terwyl
God op de biIlykhyd ,gelyk een Regter onder de mens- .'
fen " agt geevt, vergeld hy liver zyne langzaamhyd -iIi Or
firaffen, met. derzelver ~waarhyd.. '

H a 0 F'0 ;0 ,E' E; L., I 1I.,

VAnG~J., Eg11hyd.,

$1. D Us verre het heerlyk '"We,zen " o,fde' natuur der
Godhyd, in zyn denkbeeld befpigelt hebben-

cle ,fl:aatons,uu,. voorder tepnderzoekel1, oidat denk-
heeld ook ...op'.Ve,efe·,{ .of.tn-aab oJ"de?) ee.n eenigen God alteelz
paft?gelyk,di yooJ.'.G{jtls.eenhyd tegen het veelGoden-
dam der Hydenen,pleyt~n, fl:ellen, d~t het opperfte en
onafhangend ,We:lend JIntland boven ZIg',en alzoo oak
nlmand !,lynsgelyk beeft,waar m~de hetgelyk gefielt
kan worden: (}In, d~t onze OpperJ!eMagtig/le ~lte yol- .
m,aaktheden ,alkelt. opeene onyndlge wyze ,bezit. Wy
h~bben hier het oog niet ilegs gevefl opde' geefikundige '
ee.nhyd, waar,mede' hy een wezen, aan .zigalleen ygen,
bezit ,, ,in welken zin alle wezend r!en gezegtword,.de-.
wyl dieenhyd oak andere, zyns'gelyke en met zig aanwe-
~ende dingen to.elaaten kan:l maar wy 'lien op ..de eenhyd'

in't
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in 't getal, waar door by zelv de eeneenige, en onder aIle
dingen, di aanwezig zyn, aileenGod is, en behalven en
buyren hem geen andere.

§2. Eerwe dit vafr bewyzen, moetenwe Beltediktus
Spinoza met eene zwarte koole tekenen: dewelke God.s
eenhyd getragt hebbende daar van af te leyden ; datter
maar'een. eenige zetvjlandighyd is ; 't welk hy onder,..

--nomenhid te bewyzen: waar door hy God metterdaad
tot cen eenig zaamenhoopzel verdigt ,en gezegt heeft,
dat de ganiTe geheelal ordening aller dingen, te zaamen
God is: \vant hy ftelde verkeetdelyk vafr, dat aUe ande-

. re bezondere wezends, di wy elk op zig zeiven ais bezon-
dereaanmerken ,alleen £legs,wyzigingen van een zetvde
zetvjlandighyd zyn~ Welk gevoelen fiy, uyt deze zyne
uytbeelding vande ,zelvfrandighyd,' 'datze is ten wezend

,door zig beJlaande, gepoogt hebbendeaan te dringen,
fpeeit hy fcpendig met de woordjens doorr.ig:-als bfze te
.kennen 'gaven eene'onafhangelyke zelvilandighyd , di
niets buyten zig zelvennoodig heeft om aanwezig te zyn:
daarze nogtans, volgens 't gevoelen <derW ysgeeren ,
niets andel's betekenen, dan'eene ondeeibaare en bezon-
derebeftaanlykhyd,van eeneandere ditfgelyke onder-
fchyJen enafgefchyden·, in tegenfr~lling tegen de toeva!-
len, welkers aanzyn is, in een ander-als in een onder-
werp inzy~. Hie~van daan is7tdat,zyne tweeledige £luyt-
reden bedneglyk 15; waar door hy, om te bewyzen datter
~aa~ eeneenige~etvjla,!~ighydis, gezegt heeft,'al wat
15, Isofeene zetvflandtghyd, of eene wyze der zetvJfan..,

:dighyd: het welk vals is, indien hy doorzelvfrandighyd
verfraat dat gene ,het welk , onafhangelyk van eene oor-

.zaak, aanwezig is, en mitfdien u)i't,deszelvs begrip uyt-
fluyt de dingen, di van God voordgebragt ,:en van hem

werfchyden zyn :·aangezien '1' " hehalven de ,wyzefi'eo ,d.e
, P '2 'on:af-
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onafhangelykezelvfiandighyd, ook noeh zyn ,afhangeIy.•.
ke zelvfiandigheden-.van Gad verfchyden: het welk aan
een igelyk door de mewufihyd meerdan kenlyk is. Wi
bemerkt niet? dat zyne,geefi van zyns vrinds geefi:onder-
fch¥denis, om dat hy weet dat zyne gedagren van zym;
vrinds gcdngten ~nderfc~yden ~ ~n temet tegen£1:rydig
zyn; heeft OQk met een 1ge1ykm t ,bezonder· aIleen van
zyne yge gedagten mewufihyd-? Wi.begrypt metklaar?
dat de uytgebreyde zelvH:andigheden, door het tuifen...
koomen del' beweging, onderling van;malkanderen ,vel''''
dee1t, en overzulks verfchy.denzyn: d-at.eenhond geen
paard, en,dateenvierkant geen rond is. Jawy hebben
lDewezendat de denkende zel,vfrandighedenonderfcbyden
zynvan de uytgebreyde, om datze niets onder den ande•.
ren gemeen, hebben: gelyk ook dat God ,zoQdaanigon..•
lichhaamelyk is, dat aIle licbhaamely,ke zelv.£l:andighydi
door de toeygening van uytgebreydhyd begrepen ,.gezegt
moet .worden.van"God verfchyden te zyn,: uyt alle het
welke, klaarder darv de heldere, middag-zon"uytblinkt"
datter onderfchydenezelv£bmdigheden, ,enontaiIyke on..•
deelba.arhedenzyn, vanmalkanderen afgefchyden en ver~
fchyden" di.pnderling niet vereenzelvigt ,endaarom ook:
geenzins. tot,de eenhydv~lll. zc1vJbmdighyd gebragtkon ..•
nen worden;,

§'3.Het zeggen,dat de1iezonderewezends~zyn "ll-j'zi.
gi1tgen van de •.onyndige zelvfi:andighyd , fluyt in eenen
gewyzigden God., dienmen. aan geduurige wiiTe1beurten
.van wyzigingen, zelvinde Jdeynile Hofkens, en de da-
gelykze .verdeelingen-" onderwcrpt,: dewyl ontallyke dee",
len van:t heelal te gelyk ente zaamen genomen den God
van Spi1lfJ,za uytmaaken; en dat di alzoo een eenig zaa-
menhoop!el zy, in zyne ingewanden tot aile gedaantens
~i;.l~r:4.1Jder!y/l~en;ten.hoQg£l:en onbeJlendig;.in wien degtll#

. dag~~n;,
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ddditn by,frukken v.erdeelt, en in zyne deelen en ilukken'
1.!e~ft!Jyden., onvolmaakt, tegenflrydig, zondig, en ta-

flerlyk ~'y'n: ~ewelke nogta~s, naar,2.y~,2.eggen, wyzen
tyn, dl 111 dl eene 2.elvfiandlghyd, ..als 111 een onderwerp
inhangen. Ja oak in tegendeel, dewylalles watmen ziet
deelm van Giod'zyn, zoo worden niet aUeenderzelver on-
volmaaktheden, zelv de,zondige, .van,God gezegt, maar
ook de yndige dingen, alSowyzen·van. God, verkrygen
den naam van (a) gezegdens van God., als in hun onder.,.
werp; en dan moetmen zeggen, , d.at dee2.efleen, dat
flout "als medeallen ve.rrottc1z app.eI.,.. aandoeningen van
God.,. ja GodzeP.v,. Zy11,., voor zoo veel di·het :wezen
van dendleen, het hout, en denverrotten appel fielt:
want het gene door eene natuz,zr.lykeofwezentlyke'l1ood;
,zaaklykhyd te,zaamenhangt, is ook door. di na.tu.tirlyke of
wezentlykezaarnenhang,een~. zoo dat wieenQeeq,. hout,
of eehen verrotten appel aanbid , ,.Go.dnaaui>idden zal
·'t(Welk door'Ly~eyge-Qvergroote ,.ong~rYtndhy<lomver
n~' . .

§.4~ Maar ik kcer my tot het veel Godendomder Hyde:'
nen, 't welk, een.mifdragt van de redeis) di .piet aandag;-
tig genog op het denkbeeld· van God let; en daar in ~e,'
dutten blyvt , datzy niet.konci.en'begrypen ,..op wat wy:-
ze de dingeu " di·zoo wyden breed. uytgefirekt en,ontal':'
l,Yk zyn,van een eenigengeeilger.egeert en befiuurt kon~
-d,enworden:.: waarom zyaal1'verfchyclene dingenook ver,..
fchydene Goden gegeven hebben. Waar in, zy hunne
groote :onweetenhydaan d:en'dag hrengen; want indien- '
7.e·met een-aandagtig gemoet het denkbeeld van God als >

_van een onyndig 'wezend, overwogenhadden ,zowden,.
w weI verfiaan hebben, dat dit.~anffe heelalligtelyk.van '

, Gods onyndig verlland alseeneemg dellkbeeldbevat.word, "
het ,welke weIgepaftelykdoor·een eenig~ daad te befc~.

- (aJ pmdi"lta.. .p 3. --- wen i. ;,
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wen; het doen van een God is: zoo dat de onbepaalde
grootte der werreld ,. en'derdingen' di voor·ons onte1baar
zyn ,de vatb'lJlt:hydvan een onyndig verfiandgeenzins te
boven gaan.· ,Laatenwe hier by eens befchouwen de re-
denkave1ingvan Laktantius Lib~ 1.. injt. Vi-vi'll. cap. 3. 0kl.

de vo1gende wyze redenerende ... " Wi meent dat deeze
~, overgroote groothyd van een aIleen niet kan geregeert
" worden, di bedriegr zig : want hy verHaat niet hoe
~, groot de kragtenmagt van 't Godde1yk HDogaanzien
", is, indienhy waanL, .dateen eenige God, di de wer-
" reId heeft konnen maaken, dezelve, gemaakt hehben-
", de,· fliet 'l.OWkonnen regeren.En indien by in zynen
" geeH begrypt, hoe grootde onmeetelykhydvan dit
,,,GoddeIyk werkHuk is ,daar tevooren niets was, het
:H egterdotlrGods kragt en raad uyt niet is te zaamen ge-.
."fi.elt; we1k werk iliet dan van een alleenbeeft konnen
", begonnen en voltooit worden; di za1nu wei verfiaan,
" ..'da~het· veel .mak1ykerNaneen ,aIleengeregeert kan wor':'
." den ,'t welk van een alleengemaakt is. Imand mogt
"veel1igt zeggen, 'dat dufdaanige.n onmetelyken werk
" des werretd!i, niet heeft konnen gemaakt worden dan
" van veele'; laat hyze,vry.noch'loo veel, en noch 1.00
" 'groot maaken, a1wat by in 'de grootte magt, en kragt

.." van vee1e gefielt heeft, breng ik tot een, en 'leg het
" .in een aIleen te zyn: zoo datter in dien eenen zoo vee!
.." van aIle di dingen zy,,a15 men nocbdenken noch zeg-
." gen kan. .

§" .. Dat dit verdigtzel van di menffen, di niets te regt
overwegen, roekeloos geweefi is, blykt zelv genog hier
uyt, datze 6uyten oorzaak de Godhyd zoo vermennigvut- .
;tiigt 'hebben. I. Overmits eeneenige. God aUee,!, en voor
"~igenv{jor 't heela!, dat buyten .hemgeflelt ,IS, tot ~et
~~nvolharde,ll atgelI0gzaamts:. Voor z~g ,zeg lk.,
~--, '. ,wegens
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wegens zyneonafhang~lyke vanzigzelvhyd. Oak voor 't
hee/at,. wegens zyne onyndighyd in allerlye volmaakthyd ,
en bezonderlyk m verH:and, wil, en kragt. Waarom
zyder vrugte100s meer of veele byvoegen, dewelke noch
hy zelv, noch,'t befluur van 't heelal noodjg heeft.

1.. Hier kanmen by doen, dat di meerderhydvan Go-
den tenmin11:endoorgeefJig bewys dat doorgaat ,gejlaavt
is, noch bewezen worden kan. Nu het blykt van zelv,
dat het roekeloos bevefiig!, 't geen zonder rede yaH ge-
ftelt word. '

3. Ja di de meerderhya\van Godenvafr fiellen konnen
door geenigen, fchyn van rede een 'l.eker getal van Goden '
bepaalen: zynde 'ly gehee1on'leker ofderzelver getal b~
paalt ,of onbepaalt 'ly: zoo dat'le dus doende ook onwe-
tendzyn, .aanwien ofaan welke zyden ,fchuldigen eer-
bied opdraagen moeten. .

§6." Wider,.Godenmeerderhydtoelaaten, di 'Uellenz:e.
aUeonder malkanderenevengelyk , ,dat is, datze van de- .
zelvde onyndige weerdighyd en volmaakthyd zyn ; of.
datze de een hoven de.andere u.ytftekende', en aaneenen
opperHen aileen onderdaanig zyn. Dog dat'dit'geenv"n
beyde plaats hebben kan ) fl:aat:ons te bewyzen. "

§ 7. De evengelykhyden nawkeurige" overeenkoonill
van meer opperfle Goden onder malkanderen, word om
'leer wigtige redenen verworpen. 'I. Oyermits, een di '
volflrekt volmaakt, en VOQr zig algen~gzaam is', buy ten
zig nimand noodig hebbende "maar alleenlyk, in de ge-
TIiting'lynszelvs alleen, ge/ukzalig zyn kan; want gedre- '
ven te worden toteen ander goed buyten zig zelven ,als
het opperfle ,kan geenzins, gefchiden, dan met eene be-
geerte tot het gene buyten: zig is": en alzoo kan hy zelv
alleen zyne onyndige begeerte niet net gepaH beantwoor~ "
-den: overzulks zow hy) ill zig :z.elv aileen niet beruH~n-

9-cJ '
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·de , ook nietin zig zelv getukzatig .zyn. 2. 'En ten zytr
,maar een zy, kan de opperHe hatitghyd onder veele niet
jongefchonden blyven: want di veele, te zaarnenaanwe~
.ugzynde, zuUen onder ling., naar ide waardighyd van
hunne evengelyke .en in alles overeenkoomende wezent....
1o/khydof ttatttur, malkanderen of beminnen, 'of illet be-
minnen: bemillnen zy onder1ing malkanderen niet, dan
u.ynzeJnvaade geeHen: want niet te beminnen het vol-
.firekt volmaakte, .0f opperRe goed , .is verwaarloozen en
veragt~n 't gene voHlr,ekt goed is: het is ook buyten aHem.
.twyfel dat d€ .¥epagting van een opperfte .goed .wezend ,
ibeheHl:eeI1e,dwaaling ;;in 'toOl'deeI , ,en'eene onreyne
·kwaadaardighyd in den wiI. Indien zy cen igelyk onder-
·ling malkander~als7Jig 'Lelv€R;beminnen, overmits zy e~
"'V€Bgelykzyn, zoo konnen zy op zig zelven aileen niet
'Zien, aIs het laatRe ynde cler fchepzcIen en tot dat ynde
-aUesfchikken; 't :welk aan een all.eentoekoomt.te .doen:
·of zy zowden de andere, welkers magt., wegensde even-
ge1yke opperhoofdigh.yd, ook evengelyk is van hun ynde
en 't gebruyk der middelen claar toe· dinende) niet zonder
ben"te verongelyken, veril:cken en uytf1uyten. Maar zoo
zy malkanders wederzydze eer en heetlykhyd 'loeken, als
:bet ynde: dan za! dat ynde niet onveftileeIt., en enkeld,
~n mitfdiea niet zuyver, en alzoo ook niet,eens wa.arlyk
flailig zyn, ''3,' Oak kan de lautere onafhangef:ykhyd der
Godhyd geene meerderhyd van Goden du1den. Steltwee'
'Of meer Goden tot voordbrengers en regeerders van dit
-heelal; dan zullen di of de geheele of de·verdee1de oor-
q.aaken van deeze werre1d zyn: niet de gebeete; omdat
veeie' geheele oorzaaken van een en dezelvde za':lkniet te
''Zaamengefchikt konnen zyn: ook niet de verdeelde, om
lIatze in het werken onderling van malkanderen afhangen
"'lQwden; dewylze een werk onder malkanderen verdee,..
~ ; ~~



Hoofd. III. ,V AN GO'1JS EENHT'1J. 12.I'

lende de een van denanderen hulp ontvangen ZOW. 4'
Nademaal <:ie,Goddelyke wezentlykhyd of natuur geefle-
Iyk is, zoo is,deszelvs werking geene andere, dan di door
de kragtdaadighyd van en/en o1tyltdigel$wil gefchied: de-
wyl het tegenHrydig zyn zow, dat de werre1d van imands
wil afhing, di niet wilde datze worden zow. ,By nu , di
dit gehee1al gemaakt heeft, heeft dat konnen doen zan-
der met andere raad te plegen, of niet? Indien het eeril:e
gefchiden kan, en gefchied is, dan hangt de werreld van
een eeni,genwilalleen af. Indien het tweede vereyfi word;
te weeten, dat de andere Goden ook noodzaaklyk hunne
toefiemmingdaar toegeven moeten, voor dat een alleen
~tgene hy wil , verkrygen kan , zoo moet di wiI des
Scheppers niet voHhekt ea onafhange1yk, en van zig aI-
leenniet .kragtdaadig zyn, ais van eens andel'Swil afhan-
gende: het welk van Gods wil zeer verre afzyn moet. 5'.
Aangezien des onyndigen God~verfland,ook o1i§ndig', en
over2ulks alweetendis.Dan 'LOW een God, van di aIle,
het denkbeeldvan ,de werre1d, 't welk hy gemaakt heeft,
en zyn befluyt ontrent het Pefiuur cLerbezondere dingen
in de werreld, voor de andere konnen verborgen hou-
den of niet.- Indien het eerfle gefchied, dan zullen de
andere niet alweetend zyn: maar zoo in tegendeel, een
igel}'kvan hen des anderen gedagten zoodaanig doorpeyIt,
dat de yge gedagten en de bezondere voornemens van een
igeIyk m't bezonder, voor nimand del' andere verborgen
zyn konnen, en dat nimand zyne y;gegedagten voor zig
alleen onafhangeIyk bezit, dat is, nimand, fchoon hy at
van de andere verfchyden is, zal egter van zig en uyt zig
zelven aUesweeten. ,6. Ookzi ik niet, hoe de opperfte
-enonafhangendC vryhyd der heerfthappy, met der Goden
meetderhyd befiaan kan, alwaar het willen van den eenen'
onderilelt word , niet te zyn het willen van den and"eD",}

~~"' . Q .,' en
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en te gelyk d'at dewil van den eenen willen 'moet, ona£.
hangelyk van den· wit des anderens. Begryp eens het
denkbeeld der ~erreld, in Go~s verfiand gevorrnt te zyn i

voor de SchepPulg; van waar IS dat? hebbenze, alle tege--
l}'k en elk in.'t bezonder h~t;denkbeeld der,werreld by
Zlg g~maakt? en zynze aIle 111 tbepaeJen deszelvs zoo een \
fiemmig ge\veeH, datze inhet minHe, fiofken niet vcr- -
fchilden? Daar dat nogtans aIlesafhangt enkelyk van den
wil des maakers.. Hebbenze allete gelyk uyt zig zelven \
belloten di werreldte,fcheppen? en aIle de toekoomende
dingen gewilt, in dezelvde·,volgreeksvan -,1.aaken', en in
deze1vde omfiandigheden vanplaats en tyd'? Maar zoo·
eenalleen .dat denkbeeld, als de eed1:e uytvinder, ge-
maakt heeft? heeft danzyne onafhangelyke wil tot het.
belluyt vande, toekoomfiighyd de ftemmen van andere --
moeten inncmen? .claar hy nogtans eenzeer vrye en onaf-
bangelykeHeer van alles is? VOOr:\vaarhet gebied van
veele, met even gelyke,magt, brengt te weeg, d<itni- ,
mAnd eene onbepaalde ygen vrye magt heeft, di onaf-
hangelyk van .een ander is. 7. Voeg hier by, dat des: -
Scheppers-o.,ty1tdige m.a~t..~yeenea/1tIa~t, _~i'nimand we-
derim.an k;ln,,· QnderlteL oo1\s"dat.:ten'eemge 'de Maaker '
des clenkbeelds van 'r heclal is ,. en wil datde dingen, in i

datdenkbeeld begrepen, ahoo in der tyd ook gefchiden: :
en zeg my dan 1- • of de andere Godenzowden konnen te"
weegbrengen, datdes eerfks raad.te niet loope , '.en zy-

!nemagt beteugeltwerde,? of niet? Indien de ,een-'zigte-
gen.des.anderens wilaankanten" en zyne magt wederHaan-
kon ~ dan zow nim:md, van hun allenalmagtig, en nimands .
magtonafhangelyk" veel min volfirekt zyn.Indien ook .
de and.ere,genQodzaaktzyndeseerften ~7erkmeefiersdenk-
bee1d;op te volgen, 'tzelve goed te keuren, en de uyt4

y~g vanzyn befillyt niet fchor4fen, of beletten kon...
. . - ~en:
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nen: zoo voIgt datmen '1.almoeteneenen aannemen, als
deneerilen , opperfien, den almagtigen, en de eerile
oorzaak der werreld ,zoo wel in: 't denkbeeld, als in 't
wer k 1.elvte zyn.
. § 8. Zoo wi zeggen mogt,'datde veelhyd van Godel1
.vereyil, datze aIle hetzelvde verflaan, het'1.eIvde wil-
len, en te gelyken teffens het zelvdedenken" wegens
hunneevengelyke bezitting van onyndige volmaaktheden,
zoo dat alwat in dell:eenen., ook in den ar:deren zy. Di
moet egter weeten, ,dar het zeIvde '1.oodaamgte verHaan,
te willen, en te bedenken van veele te gelyk , ,Jat het e-
venwel niet '1.yeen eenige gedagte in getal, geheel niet
,beftaankan. Want di overeenftemming '1.owmoeten zyn
,ofuyt een verdrag , of by ge\Tal, of uyt nood'laaklykhy~
des wezens of der natuur. Niet uyt vcr-drag" om dat dlt
verdrag geene pJaats heeft tu{fen'evengelyke, di onder-
ling geenzins van..malkanderen. afhangen;vnoch" malkan-
.deren,voor.,af voor dat verdrag, wederzyds varr nooden
hebben, noch eenigen ·handel met malkanderen dryven,
dewyl nimand di reeds aIIesheeft.,van ec,!la.nderiets ont-
vangen·, .of aan den algenogzaamen, dl mets behoeft~,
'iets toebrengen of toevoegen kan.Niet hy gevat, om
;dat alzoo geenige medewerking redelyk, en in de voord•
.brenging van 't'heelalgeenig nut en voordeel van di vee!<-
hyd te wagten zyn '1.al: want alle ding 'lOW zoodaanig.,
als het is, ook op' den wenk en wiI van een aIleen voord-
gekoomen zyn: zoodatde willingen der andere te ver-
geevs,envrugteloos daarby koomen zowden. Noch ook
ttyt noodzaaklykhyd des we zens, overmits de wil dcr Goc ...

. .hyd, in,betrekking tot de werken naa buyten , zeer vry
~is, en dat,di zigzelven onafhai1ge1ykvan een ander, tot
het werken bepaalt.
. .§ 9. Ook behoevt nimand te denken, datmen ..rJm..tIeQ 2,,". .vee!...
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veethyd'dervotmaakthedenook veete Goden maaken moet~
van dewelke eenider een andere volmaakthyd' bezitten
'lOW op eene onyndige wyze: zoo dat een ander zy de
God der geregtighyd, een ander der goedhyd,een ander
dermagt ,enz. Dewyl dit begrip de uyterlle ongerymd..
hyd medebrengt: want de Goddelykevolmaakthedenheh;;.
ben aIle zoo nauwen verband ondermalkanderen, datze
geenzins van een te fcheuren zyn. J3. in den titel van
Gods enkelhydhebbenwy reeds te vooren bewezen, dat,
alle Goddelyke volmaaktheden metter daad in God een
en 'r zelvde zyn:; 'el1:aUeen dooronze afzonderingen zoo
.onderfchyden aangeinerktworden. .

$, IO. Ik beken weI dat de wyite onder de Hydenen,
de meerderhyd derGodenaannemende, Godenvangroo-
ter'en van middelbaare flag geftelt hebben, dog zoo even...·
wei datl.e onder de grootere eenen opperjfen erkenden, di
in den raad der' Goden Voorzitter , en de Vader aUer
menffen en Goden was. Beeze begrypen den opperfren
God:, als by zyne' aangenome medegoden verligting in
zynen moeilyken en laHigen arbyd, en in'de zwaarwig-
tigfte zaaken raad zoekende. Maarook di vergrypen zig
groffelyk tegen'het denkbeeld'vanhet Opperfte, Magtig;.
fte Wezend. I. Want dewyl dat onafhangebk is, kan
het iIi,geenerlye manire van elders raad, tot grooter w.ys-
hyd en voorzigtighyd , of hulp " tot onderftand van zyne
magt ontvangen: als het welke hoven aIle di andere zyn..
de, dezelve ook in wyshyd verre te boven gaat, en in
magt overtrefr. 2. We~ens zyne o1tyndighyd, kan. o?k
nimand aan hetzelve eemge wyshyd byzetten'" of verhg- .
ting in zyn werk toebrengen: ~m dat zyt:Ionyndig ver-
frand alles noetice, verHandelyk m,eeneemge daad door-
ziende ,en vande toekoomende dingen in zyn befiuyt
grondige yoorweetenfchap hebbende, weet wat befioten

" heeft
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heeft te zullen gefchiden: zoo dar aan het zelve niets twy-
fe1agtigof duyHer voorkoomt, om door raadplegingmer
andere te overwegen: en zyne magt , -dewyl 'di almagtig
is, en alleen door de kragtdaadighyd, en 't gebied van zy-
nen wil werkende, word door geenen arbyd afgemat,
dat di eenige h~lp of verligting zow behoeven te zoeken.
;;. Noch di eewige-, aIle agtervolging ontberende, beraad
zig met in der tyd; en overzulks gebruykt hy in't bewind
der werreld geene raadfluyden: dewyl dat zonder agter .
volgende gedagten , .dewelke door 't begrip der eewig .
hyd van God afgeweert worden, niet zow konnen ge .
fchiden.

§ I I. Wy ontkennen weI niet dat di' God', d'enwelken
'ly den opperfien Doemen,zulken ordening in de werreld
geftelt, de eene dingen om de andere verordineert, en
aan de verfiandige fchepzelen, naar eene voorgefchreve
Wet, ze!,-~r€~pligten opge1egtbe~ft, w~ door~ge
tJIiI,gt, dl in 't bei~uur en 't De~nt der benedenfie dlllgen

-te oefenen {bat ,bepaalt en bep:erkt word'. Maar di mag...
ten worden van hem nice aangenelt, om aan hem tot raad
en daad te dinen. Maar op dat hy zyne ygen vrye magt
des te heerlyker openbaaren zow: want niets word hen
door de Wet toegeftaan., dan den wil v~n den Voril: op
te volgen en de opgelegde verbinteniifen te volbrengen:
en geenzins om door hunne bediningen voor God eenige
ruft in zyn werk te verzorgen, of verligting van zynen
a~'bydtoe te brengen; di in allen dekragten geftadig ver-
mewt, en aIle uytflag van zaaken zelv befiuurt. Dat nu
volgens dlGoddelyke geftelde ordening de dingen mal .
,kanderen beandwoorden, ge1ykdat de bewegende lich .
haamen andere uyt hunne ruft verdryven " en dat eene.i•.
,gelyke geeil binnen de paalen van zynen,werk-kring' zorn.•
'~ige dingen wi! uytwerken met eenig gevolg, en met

.-Q ~,. ~ent.
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.•eenige magt verkizing daar in heeft, dat is niet ten opzigt
,van God, dat di eenige makkers in ~thewind van zaaken
;aanneemt: maar ·dat hy de fchepzelen tot hunne yndens
fchikt, enver~orgt dat zy alles "van hem .afhange~yk
.wet ken enverngten.

DE SEE R.S TEN~'O EK S
'VAN D,E

'GODS'

W·.... ". .

.I N Z ¥ N E

E R K E N
DEEL.

HOOF 'D DEE.L I.
Van Gods 71eJluye.

.S '.1. Ebbende dan God in de eerll:e weetenfchap
bevonden de oorzaak. van onzen geejl te zyn"
.hebben wy hem daar na, uyt di ze1vde ver-
oorzaaking ook leeren kennen, als den le-

.venuenen werkzaamen God, en dat meer is, aIswer-
~,kendenaa buyten zig, aan wien , alwat buyren hem aan-
"'<W'el-igis)zynen oorfprong verfchuldigtis. Het gene nu
••• >- -'1.00-
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700daanig van God!, .als de eerfi-e·oorzaak, voordgekoo-:-
men is, moet van ons befpigelt worden, als werken van
God, di .gevrogten zyn van diGoddelyke veroorzaaking,
en van Gods werkingen.

§ 2.. Deeze. werkingen van God, naa buyten , onder-
fchyden wy in eenc inwendige. en in andere uytwendige
werkingen. Veinwendige werking 'draagt den naam van·
GodsBejluyt, enmoet begrepen worden als een :werking'
in God inblyvende, en ten aanzien van deifelvs befiuytin-
gen, wezentlyk of natuur!yk aanonze kenniifeverborgen,
en van vooren voor'd.eszelvs uytvoering onbekent. Dog.-
tie uytwendige werkingen zyn, in betrekking van der din-
gen aanwezen ,. de Sehepping ,. maar in .betrekking .van
derzelver vafigefielde· duuring, en bepaalde werkingen,.
Gods Voorzinighyd: welke laatfie, ten opzigt van Gods
beiluyt,., zyn aI'sdeuytvoeringen van 't Goddelyk voorne-
men.: door welker tuffenkoomen .alles·, .w.tin Gods:be....
fluyt voor ons verborgen was, aan den dag koomt, en.
overgaat uyt den ilaat.der toekoomenthyd in den ftaat van
een daadelyk aanzyn.

§ 3. Zullend,e dan iudit Hoofddeel' van' Gods bcjlttyt
handelen, verfiaan wy.daar door Gods vryen, eewigen
~n onverand.erlyken wl1 zelv, wa~r ·door hy naar 1:ynbe-
hven de wezens of natt/uren .en . tverbandder· dmgen ,
buyten God aangemerkt, fchIkt, en d.;:rzelver toekoom-
ftighyd vail fielt, op dat hy zyne eeren.heet1ykhydbuy-
ten ZIgopenbaar maake. Zoo dat Gods ~befiuytmede be- -
tekent de £trekking en nyging van zynen wiltot de dingen
naa buyten , datze. zoodaanig worden, aIshywil datze
zyn. En nademaal behalvenGod, welkers wez.en aIleen-
een aanwezen infiuyt , . niet is. ~, waar van het wezen niet
kan begrepen worden. ,zonder hun.aanwezen: zoo .voIgt:
cktmen het aanwezenvan alledez.e1ve begrypen mo~..t'!lb.-
.~,,"'. ~een.
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leen als mogeIyk te 'l.yn; en dewyl nok alle en een igelyk
ding, zoo weI ten aanzien van zyn Wezen, als ten opzigt
van zyn aanwezen gehee1en al v,anGods wil afhangt; zoo
word Gods befiuytende wil, votgens del' dingen twee-
d'erlye bepaalinge, aan d' eene zyde van derzelver We-
zen, en aan d'andel'e zyde vambunne to.ekoomenthyd;,
niet kwaalyk van zommige verdeelt ineen befiuyt van be-
zondere dingen, en in een beHuyt van uytvoering.

§ 4. Gods beJluyt van de bezondere dinge1J, 't w~Ik over
de wezens of natuuren del' afhange1yke dingea gaat, is'
by ons Gods wit zetv ~.di de denkbeelden der bezondere
dingen bepa-alt, waal' doorze elk hunnen bezonderen en
bepaalden aard of natuur vel'kregen hebben. Ten deezcn
opzigr word in Gods befiuyt hooglyk geagt en: geeerr,
Gods raad , V00r zoo veel God door eene 1.ondetlinge
wyshyd en voorzigtighyd het denkbeeld van 't hee1alzoo.•
daanig te vooren gemaakt heeft, dat in 't bepaalen: van
een igelyk dings aard of 1taf.uur, en in't beperke.n vander
dingen betl'ekkingen tot malkanderen, een uytnemeild
fchoon en overeenftemmend verband uytblinkt.

§ ,. Deeze afhangelykhyd der dingen van God, ten
opzigt van haare wezens ofmz,tuttren ,di verto.ont wor••'
den in derzelver denkbeelden, bewyzen wy. I. Uyt der.•
ze1ver inwendige afhangelykhyd: want zy hebben dat be.•
paalde wez~n in zig, en van zig ze1v, of van een ander:
niet van zig, om dat dir een voorregt is van God alleen;
derhalven va,n een ander, di voor en eerder dan de fchep..
ze1enaanwezig zynde, door zyne eerderhyd, ook aileen,
van te voor.en weet, wat by doen wit: di is dan de Stig.•
ter van deeze denkbeelden, dewelke aIle zaakelykheden.
in een igelyk denkbeeld bevat, aanftelt, omfchl'yvr, en
in zyne paalen beperkt. 2. Indien imand de denkl?eelden
"4er qingen begrypt) als niet afhangende van Gods vrY~l1- - . wl1,
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wil, di voeren een Sto'ik~noQdlotin, waar door G~dge--
lleltword .als in 'l.ynwerken van'der'dingen wezensaf-
hangende .;.en .daar van tot zyn doen CDf werken Wetten
ontvangt. 3. En' nademaal zy., voor Gods !wil 0lI]. d•
.denkbeeldenAier dingen te maaken, en buyten Gods vel'-
itand een niet waaren, en voor hun aanzyn geenige denk..
beeldiging hadden: zoo zY!lzemetterdaad aanGods vryea
wil verfchuld , datze van Goe! gemaakt, en weI zoodaa-
nig gemaaktzyn: welke wil van God, vry zynde, ook
~an geenig ,.ding buyten zig ze1ven bepaalt word ; ZOG
zynze ¥Gorwaar ook allez.aakelykhyd, diin.een igelyk
.denkbeeld-is.,aaft Godsbefiuyt , om de ,wezens der din-
gen te frellen, waar doone tot zekere bezondere ·z,oorten
en tot zekere raI;lgenen fchokken betrokken zyn, ver-,
;{chuldi.gt.., ,/

§ 6. .HetIJejluyt'Van, de uytvuering der dingen, is GOdS
lIeJluytcnde witz;eJv,., w~ar .~oorhY~Qde,,~ke., ·dog
tQt'·de.toek()()fl\elltliydi:;;bfmettoe'koomenthydm Ztg on-
-verfchiUige.,dingen, zeker aanwezigworden <Dfniet WOf- .
den. ,naar zyne magt en vrywelbehaagen " byzet en be-
HeIr. ,Want dewyl Gods W,ezen'alleen eennoodzaaklyk
aanwezen infiuyt; zoo iW0rden de denkbeelden van aIle
andere dingen ,di aUtreneen mEilgelykcaaawezen behe!•..
zen, door dit ..befiuyt ·V~fl Gad " begrepen uyt den,fiaat
van mogelykhyd aver te gaan in den ftaat van worden,~
wann~er God bepaalt en vail frelt, dat de dingen di ge-
maakt zullen worden , in hun worden, zyn, en werken
\TaDzynen kragtdaadigen wil t'eeniger tyd afhangen ZOW ••
4en. .

.§ 7. Ook gevef!wyaan·~it Befiuyt.van God plaats. 'I:.'
Want dewyl de dingen, dt van het metzyn tot het aanzyn
.flonden overgebragt te worden ,voor Gods voordbren ..•·
'lin$en buyten Gods denkbeeld, een niet waaren", of,teA

Rmin-
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-minHeni geen daadely:kaanwezen noch. eenige {)orzaak~.
waar v.:an'lie;vool~ciLgeHragt·konden war-den,. ~n God aI-
leen hadden: . zoo voIgt dat dezelve niet konrlen voord-
.gebragt .worden·tegen Gods wil en dank, wiens doen of
w.erkenmet kragtdaadighyd , is willen: waarom hy-te
voor-en dat alies heeft willen doen, 'tgene\V-.enamaalsziea
gefchiden. . 2.. ,Ook heeftGod in 't voordbrengen del'
-dingen.zig niet op £hande voet beraaden, maar diesaan-
gaande door eenig voorafgaande befluyt beraamt en vail:
geftelt, wat hy wilde dat indertyd gefchiden. zow: en
-dewy! ~, wleg~ns7-yne enke1hy.d.7:~verand~r1yk~yd~
en :eewxghyd:, 'met overgaat v-anmet willende In wll1en~
.de" ..z.oomoet di befluytJendewil van God <>ok eewig zyn,
voor del' dingen aanwerell voorgaande, en nogtami der-
ze1ver toekoomftighyd vaft fr~llende.. 3. Ey live l 'lieg
'my .dog, wat deoorzaak 'zy , waaromni.etzoo· veele
d~ngen~chiden ,,;al~?nm~ly~ ~y,n,c~~'w-'al'~nide
·dingen ,di toekoom.en.G.e ~yn,, de, .eehe deanoore,·voor-
-gaan, en andere voigen'r enwaarom niet reeds voorby
-gegaan is, 't ..genenaderlumd gef(:hiden zal? is claar van
wei eenige andere oorzaak dan dar heerfchende: igebiedvan
dien eertten, wil..over de to.elooomeJlde, ~i~n'?;; 4. ;Gods
~oorweetenfchap ie1v verlieft;haaren vaft.en ,grandfieun,
indiendedingen niet hebben eene vafreen bepaalde toe-
koomenthyd door Gods vafteri 'en'onver~nderlyken wi! "
-denwelken wy het beiluytvan UYVVoer1ng. noemeR.
~'S 8.'Vord voorderonder.~, <ofditbefittyt vanGod;,
ookGod ze1vzy? bet welkezommigetoofchynt vette,
van de waarhyd af te zyn; en andere wederom als eene
baarblykelyke waarhyd.met opene armen omhelzen: ten~
:minfien is di lJefluytendew.i1vlln God" Gods werkzaam'
Hfezen .zetv, gelyk als·God zelv eene zuyvere. doening:
~Jen(alfchoon'r veele dingenbefloten zyn.~ gelyk ook

de'
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de volgreeks del' beilp~ediflgenveel\llJldig ,en reer ,verre,
van malkander, afgelchyden is,' ZO:O' is ~venwel' di daad '
van het Goddelyk veril:and, en vanG04!i willing t waar
,door God alle dingen vail: gefielt enhefiGten heeft, zeer
en~l eneenva-wdig. .Nimand tr~kt ~n twyfel. of de YO ()r-,
w.,erpen.'~an, ',t Go., d~elyk befluyt~yn. zaakenva~ o-od on-
derich~en, en dl buyren God moeten VQor:dge1;>ragt
worden: maar de onyndige wyduytge£l:rekthyd van den
Goddelykenwil heeftdi alle ligtelyk in een eenige daad
tege1yk vail gefielt, 'Wo; dat deS'l(flvs eene ,'Yillinggeen~,
,oorzaak zy vanzyne andere willing" alfc!,!oon.c\~.eel1~,ge.•,
wilde zaak .e~ne:QQrz,,~-k..i5l,va~,de fl1J.qeregewilde;zaak.
Overzulks deuryl Gods wi! ,bevat word onder eene ver'"
fchydene 'ftrekking en nyging naar de verfc~~denhy~deli
wrwerp(dyke, z.aak~n" ender g~~r()gt;en;d.1-1~ d~,dlng~tlr
voordgebragt moefien worden: zoo word egteraa~r9;~
niet van zyne,.c~lil~ell)ydJ~fgeg~~n.,~W~!Y:,~~llff!1\ldlne~l;1J~~~
ne verfcllydene :betrekklng ,t~eg-efclirevelt, .dewelke on .•
<\ertuifen den aarden 't wezen afde natuur van 'tonder .•
werp geenzlns verandert. ,. .

§ 9. Aange~i~n VIS ~orJ:r befluytuytgebreyd hebben tot
aile tQekqemende dllJ,gen, ,zoo zyn wy, ondertuifen, ge ..
,houden hlereen vermaan tedoen, ,dat het moet onder •.
fchyden worden, in een uytwerk.end en toe/aatend bejluyt :
waar van het gene betekent den wit van God om de goe-
,de e.n lich,.haamkundige d,ing.en in der tyd kragtdaad~g
voord te brengen ,: dog dit, geevt te kennen, Gods wil',
om het fche~dig kwaad in deredelyke fchepzelen te ge~
dogen, of Olet te beletten. Want zoo als God de werreId
in der tyd beftuurt '. ev.e.nal.zo.o he.eft.hy dat '.in.ee.wighyd
v.oo.~'genQmen. En ..n.ade.rna.aLqe ~.Q€.la~tin.."g,d.~rl.',Wl.' d.'Iein
Gods"beftU\lf 'Op.dl Wyze bef~hQwt. l)lp~t ;wq,r~e~., .. dat
(}od'-g~nLinsgeho\lQ.en wetde, voorden~t~~er,4'e~:z0P:J'.

'" R 2,. _ . <,;~.'
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de,. di'inzyne Wet verbpdenzYi1I

, zoohebbenwe hier-
geen ander vermaan'te' deen, aan dat God als dan ook
handelt naar·het e,ewigvoorneemeJ}.in"zynbelluyt.

§ 10. bok leeraart de rede dat mets ats,tlJdooMe"ae be-·
grepen kan worden buyten Gods beOuytover detoekoom .•·
ftighyd der dfnge1l", wat ook zommige daari' tegell aan~
druytren, dewe1ke de g€~eurlyke dmgen ,. en de vrye'
Werkli1genvan de verftandlgefchepzels aanGods belluyt
onttrekke,n, en dezelve, buyten deaanmerking van Gods
befluyt, als toekoomende agten; om dat ooar hung~voe-
len de vaft. $eft.el~~::~a~~i~g~n',lv:t beQuyt; den djngen,
eene 'noodzatiklyICe'tt>e'Koementh-ydopdnngt " het welk,'
den aard of natu1Jr 'van aUe gebeurlykhyd en de vrvhyd
van den wil omver fmyt: Hierom ventigten zy zig een
vOOrwaard~' beflayt" waar'deor God va~itellen,zow'
'lommige' dihgen-te zullen gefchiden, indien de~aak in I

zekere .omfrandighedeni geHeltwovd ,. dewelke zy egrer'
ge.w-eldigaandringen, onder'eene oFlz€kefe toekooment .•·
hyd gelaat~n te zyn. Wy zegge? in tegendee1. L In- .
dl€,.flmeO.nlet aIle,toekoomende dmgenvan God.s befluy-.
tenden wiI'afleyd', dat' wy agten a~ dan niets daar van te
kormenafgeleyct worden·: want-wy hegrypen een,zoocl.aa.·
l1ig verband" tl1ffen-'alledingen, ditt zoo ,men flegs het
mihfie dingetje aan deeze GoddelykewiHing ontneemd:"
men als dan-aUe dtdingen " tlewelke van"'dat ontnomene;
af:hangen, en met het zelve in verband'·ftaan" noodzaak-,·
Iyk te- gelyk daar- aan ontnem~n moet. Want .veeltyds,
hangen van het kleynfte'dingetJe de grootfre- dingen af.
Ennademaal in den zaamenhang der dingen byna over a!
gebeudyke~ingen tufI"e!lkoomen, endat o?kinallemens •..
telykedoemngende wl1 der -menffenvry IS., dan zullen'
aUedingen orrz.eker-"en door Gods befluytmets .zeke.rlyk
be....£;talten van geftclt zyn. En alzoo·zaLook aIle 'God~
yoorwetenfchap onzeker zyn. 2.. De-



Hoofdl!.. PAN G07JSBESL,Vrr. Deeln. t31
2.: De toekoomenthyd', di niet befloten, datis, dt

van God niet bepaalt is, dlzal ook van"God.onafhange •..
Iyk zyn, overzulkszowden;de dingen,-, dinamaals gebeu•.
ren, 'Lullen, hunne toekoomftighyd- hebben, of van zig
zehren, oivan eenige andere oorzaakbuyten,God, zoo
<ht de ahv-eetende' ze1v di niet te vooren weetenzow.
Want indiell!hy df verftaat en te vooren weet in hunne
oorzaaken als mogelyk, zoo heeft hy, omtrent' de aan..
neming of niet aanneming van di toekoomenthyd, niet
konnen nalaaten iets te willen. Ook kan hy.nietbegre--
pen word.en 'lyne y.gen krngt niet te vedliaan ,waar door
by metterlhlad di toekoomenthyd 'lOW konnen beletten en,
afweeren': derhalven zow.hy ookniet.konnennalaaten.dL
te:willen-verhinderen ,of ~oelaattmi- .

3. Voeg bier by dat eenetoeko0menthyd-,., dr~vaneene
tweede oorzaak afhangende gemaakt is , ,en 'geftelt zijnde,
dat di voorkoomende ,. naar ..de W ettell),d.er:~haa~l)-;
hydofnatuurwerk.t" ook 'ditweed.eoorzaak , in aIle be---
weging en wering: afbangendeheeft van God ,. di de-·
zelve befloten heefr te zullen beftuuren: zoo dat God, di.
aan de Wetten der gefchaapenhyd of natuur, di hyzelv
'l.eet vrywillig. gellelt heeft ~ geenzins gebonden is ,.zom-
wy'len volgens zyn befiuyt wonderen ,doet" met teoweeg,
te brengeJl!dat,de tw:eede oorzaaken hunne gewoonewer-
kingen .niet doen. Derhalven kan, geenige toekooment-~
hyd', als afhangende van eenige.oorzaak ,_begrepen .wor-,
den van de eerHe oo{zaak nietaf te hangen.

§. I I. Ook word door di 'Lekere en lJepaatde'toelt.ooment-
hyd, van alles wat gefchied, dewelke Gods befluyt aan,
'l.ommigemogelyke dingen bygezet heef!:" de gebeurb'It.-.
hyt/van zommi~ dingen, noch dt vr'yh'yd vanden w.#.
van menffen of ~ngelen geenzins ..weg genomen : M~i
~e1 eet beveiligt. Dewyl Godgewilt heeft ,~,dat~,~!l!h
'R 3' geII~:.
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ge1yl~din~ gefdlidfen.z'Ow 'iUJtg.ei!J.r dC'fn)e1'cenk.ll0mfl van
denaardofw4tuterdes./ond:erwerps. Hy heeft derhalven;
befloten dar gebeur1yke dingen gebeurlyk, ,en de vrywil-'
li~e vry~il~ig gefchiden zowden.Vegebeurtyke dinge",
dl.geemge mnerlyke noodzaaklykhyd, .en wanneerze.~; .
bC:Hlreneenenverborgel'lzaamenhang metcle tweedeoor~
zaakt1ti hebbeni, hebben. egterdien zaall1enhang, di veot'
ons verborgen is "van God, aan wienniet aIleen niets
ontfthiet " maar di de ontmoeting der zaaken , van ons
niet voorgezien,. 'reLvtot eene zoodaanige uyrwerking be....~

,
paaltlhee~.: E.n,GtewyL ~ t(j)ek,o~~de ~e?e,QdYkhed,eJl,
by' 0ns ''ZOOdam~'JLo/ft,;ZOO <zynzeegter llleton7-eker~·~
@od:;; ·di volgens zyn befluyt aIle beweging tot de ont-
moeting der clingea heftuurt., Ook neetntGodsbef!l,lyt:
de men{fe1yke:wY'hy.d'ge€n~ins:.weg,: aange~ie~",~.iliiet
:befiaat, ten aanZlen van God , 'meene onverfchtlhge ~
,beurlykhyd:: maar ineen'reddyk we1behaagen., 'waar,
mede hy gewilt heeft, dar hetrede1yk fchepzel werken
'lOW, wanneer hy het zelve bepaalt heeft om iets te zul-
len werken, behoudens de innige vrywillighyd van den
geeft.,. "..

§ [2" Wat ook zommigepier mogen. fchreewen, dat
dat befiuyt van God, 't welk aIle toekoomenthyd der din-
gen bepaalt , eenen noodfchikkel}7'ken nooddwang in-
voert; en dat zoo doende Gods befiuyt een Sto'iik nood-

~lot word; zoo blyvtnogtafts dat befluyt geheelfirydig tel"
gen het Sto'iik noodlot; want de Stolken worden. gezegt
geftelt te hebben een volgreeks van oorzaaken, ·ell eenen
onverbrekelykeB fchaakel der dingen infiuyt ~, en di.vall
God zelv onmoge1yk kan verbroken worden. Edog ons
gevoelen geevt aan.God ,,~magt we<ii.er, di het noodl~t
,~c Godontneemt ~ 'De'lt(Jodftbikke!J;ke Hooddwtkl!J.:vloelt,
~erGod;- uytdeneeuwigen aard oiM$lIur aer din.
>. ,'0'-' , ' ,'gen.~ ...~
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gen. Daar de nood'l.aaklykhyd van 't befiuyt van buy ten
'aankomt '> en aIken de zekerhyd der toekoomenthyd van
den vryen dog onveranderlyken wil van 't opperwezend
aHeyd, door dien het beiluyt van d.e opper..fiew.yshydnoch
verbetert., noch verandert. word~n kan.· 'Denootlfthildu-
-/g'ke nfJlJdtiwa'l1!, Helt. een dommezaamenhang~n aaneen-
fchaakeling van zaaken. Daar Gods befluyr vrywilligzaa-
menvoegt ai diQlgen, dewelke door zig geenigen zaamen~
hang hebben: en God hebbende de Wetten der geheelal-

·ordening of nlltuur naar zyn welgevaUen. gefielt ~. heeit
zig zelven aandi W ettengeenzins volftrekt verl»ndeu~.
6fhy heeftook vail: geil:elt te met gevrogtert voord te bren--
gen, di di Wettente buyren ga:an. Maar zy, dieenige
toekoomenthyd uyt zig zeIv~n, buy ten den wil van den'
befiuytenden God, aan de dmgentoefchryven" moeten
toezieru: dat1Je het beflelenbeftuur dec werreld nier of
aan,het noodlat der.Sto1ken •. of aan.:t ~x~l~Epikwi ..
iten onderwerpen."

§ 13. Laatil:elyk wordonderzogt, watmen zeggenmoet
van Gods befiuyt omtrent de ";ogel)'ke dingen , ,.di niet ge-
Ueurell zulten? endoot de: va[lgefl:elde 6tdemng van de'
toekoomenthyd uytgeiloten zyn? Zommige meenen dat-
ze door eenen ontkennigen'wil niet toekoomend, zullen.
worden, am dat van deze1ve niets vail: geil:e1t is, zoo dat
het als nog in Gods magtzow zyn, mdieu God wilde,_
Gok;nunog di tnQgelyke. di11gel?rtqtdenltaat,ymWW'd~n~
.o:ver,t:ebrepgelJ : ofliveJ.:,. zeggenze, 'Qa~~~,geraaten zyn'
in·den f1:a.atv-anonverfchilhghydom te worden .. Maar di:
magt van God, om zyn beJ!u),ttty! te rekken, datde an-
dere mogelyke dingen in den ftaat van onverfchil1ig!lyd~
~elaaten. zowdeu worden "aange~kt zynde.,~a1s oq~c;--
fchyden van he~ \Verkbeiluyt ~l daLlll.eew. ),g.hyp,geilaavtlS.. ",
4~hyaenw1i niet te konnel1.aanueme.u; ..om:dat ~etW:~i .
. , . eeq,
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'cen za~mcnfielling_uyt d?en en "vermogen" en eene 'ag-'
tervolgmg van gedagten .mvoeren zow. Maar nademaal'

:,de mogelyke dingen, buyten G0ds.idenkbeeld i~zynver-
;-fiand gemaakt, -cen niet zyn: ZOQ zal,de zin ,vandeere
'vraag alleen maar zyn konnen, ofdi dingen, di ,eendenk-
-beeldig zyn in GeGs .verfl:and hebben meteen mogelyk
-aanwe1.en, en geenZlns'tGt·het toekoomend worden De.•
-I'aalt zyn door Gods befluyt, of di, zeg.ik uyt de bezon~
:·(lere ordening van dit heelal niet uytgef).oten zyn door zy..
-'nen fielligen wi!? .het welk ik meen niet, te konnen ont..
·kent wordenJ-Want.de~lze uytgefioten 1loyn.,zoodaa-
"tlig datze'in'de~gefl:elde ordenlng geen plaats 'hebben.,
-en dat weI door Gods.vryen wil, dihun:geen.,plaats ver-
,gunt, zoo is Gods fl:elligewi! daar tuffen,gekoomen , de-
-t\Velkede andere ·mE>gelykedingen ,.. diin·hun denkbeel~
'dig zyn meteen:mogelyk aanwezen befchowt.zyn', plaats
~ygertom.in.het toekoomende.te wor-den. ,

.HO ,0 ,F,0 D E .B L 11.

PtltJ 'GDd, Stbepping.

'NU fl:aat Ol1S voorder Gods werken 'naa buytente'be-
! fpigelen: wantom dat door Gods·belluyt dedingen
.alleen 'in Gods verfiand het denkbeeld van hun wezen;
enhet toekoomend worden verkregen hebben, en niets
:.d.erzelver aan den d~g gekoomen was; zoo moefien di
toekoomende dingen, vo~gem;dat voornemen van't Goa-
delyk verfland, te eeniger ty~ tot-werkftellighydg~roe-

:;pen worden: waar van daan dl werken, ·dewelke de uyt-
~-QFringvan dat voorne~menvord~rden, den naam .ver-
~ 'krygen
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~rygen van Gods w,erken naa buyten : waar Tan het eetfie
de 1Si:heppingis. .
_ ..§ 2.. 'Deeze Schepping dan betekent eelJe /}Vfrgaand~
werking va1l God, waar aoor di oppedle KonHwerlter aIle
dingen buyten hem, zoo weI de denkende als uytgebrey-
d€, zoodaanig naar 't befluyt van zynen wil voordgebragt
beeft, .dat di tot de toekoomenthyd gefchikt 'waaren, 0-

vergingen van het nietzyn, tot het aanzyn: weshalven de
eerHe oorzaak hier verHaan word den dingen, di te voo-
{en begrepen waaren ,hun eerHe beg.inffelvan aanwezen
gegeven te hebhen.

§ J. Deeze v.oordbrenging aerbezondere -dingenin dit
heelal" geven wy.den naam van Gods ovcrgaal1de werking,
~egen de vaUfewyshyd-kavelingen van Benedjktus ~ino-
tJ:,a, di dezelve weI met woomen erkent, dog metter .•
daadwegneemt en lochent, dewyl by daar van maakt ee.•
'/Ie i,! ~od inlJfyvende werking:·en.er~,~~ti~~~"~Re
WYZlgmg van eeneen d~"leWige'eewlge zelvfiandlghyd,
waar door Qebezondere dingen onderling van malkande-
ren, dog aIleen wr:zig1yk, verfchillen. Hier van daan
ait beelal tot zynen God maakende , waar aan hy toeyge-
ningen van eene onyndige denking en van eene onyndlge
.ytbreyding met veele andere onbekende dingen toeygent:
begrypt hy aIle bezondere dingen, dat di in God, ats
deelen in hun geheel, moeten aangemerkt worden.
Maar, aangezien wy de.orlderfrelling va'ndi dwaaling,
datteJ' niet meer dan een eenige zetvjtandighyd zyn kan, di
hy God noemt , reeds te vooren genogza:amomver gewor ..
'pen hebben: met klaarder dan de heldere mlddagzon aan
~etoonen, dat de uytgebreyde zelvftandighyd geenzins

. ~~Gods Wezen of natuur behoort; en dat de gee.Hen,
dl met verfchydene gedagten bedeelt op veelerlye wyze
t>cpaalt.'lyn) yan het wezend ee1l.erQnyn~ige,de~p.g,.~

, - . S ' . rt alIer...
•.. , ,~
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~tanerverne affiaan :' zoo .dat wy hier mi vylig vail i1ellen';
onder de uytgebreyde en denkende dingen, ontallyke'
dingen te vinden, cii dit onmeetelyk heelal" gelyk de6-
len het geheel, uytmaaken, en op geenigerlye wyt(; tot
Gods Wezen behooren; en ook belluyten mogen, d~t
Gods werkingen, om datze i1rekken tot dingen, di als
buyten God gei1elt 'lyn, daarom oak niet in God inbly-
"ende, maar buyten hem ov~gaande zyn.
, § 4. Zoo dat nu alleen overblyvt om naa te vodfen, ,of
di bezondere dingen 'l.oodaanighun beginffel van aanwe-
zen uyt des eerfie.oorzaaks voordbrengingverkregeen h~b-
ben, datze uythet nietzyn overgehragt zyn tot hun eeffie
aallweZen r het welk wy aldus bewyzen. r. Om dat de'
dingen, welk.er.! wezengeen noodzaaklykaanwezen in-
fluyt, maar aUeen eelt mugdjyk aanwezen zegt, alsze aan""
W-eiig'zyn; noodzaaklyk bebben moeten overgaanuyt den
.tbrat d~rmog~ykhyd tot her daadelyk aanwezeu;en ,hun;
~egiri{fel vanaanwezig te zyn verkregen hebben van de'
eerfie oorzaak, welkers wezen een noodzaa'klyk aanwe-
'Zen intluyt. 2. En nademaalde .Y1td~e dingen" ofdi van
eene bepaalde volrtJ.aakthydzy11, voor zig, om aanwezigte
l.yn of.te blyven , ~eQzins algenogZaam zyn, maar met-
terdaad Van eene hoogere oonaak afhangen: waarom zy
coknoodzaaklyk laater dan hunneoorzaak, waar van"le'
afhangen , en mii:fdien ook voorclgebragte dingen zyn
moeten; dewelke dan ook waarlyk hun beginffel van aan-
wezig te zyn noodwendig t' eeniger tyd moeten verkre-
gen en ohtvangen: hebben.< 3. 'De-vlotbaareatlrd ofnatuur
van aIle dingen behalven van God, vordert dat zelvde~
beginfTel van aanwezen: want: in de lichhaamen worden
verwi~ling van beweging, en in d;egeeflen verandering
~fi gedagten gevonden, dewelke in hun begr{p'eene ag-
t~~ing in- ~ en ~e eewighyd uytfluyten, welkers we~.. . ~en

•••••."lII'j
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zen ofnatuur vereyft te gelyk en teffens en zonder eenige
verwiffeling of verandering te zyn.

§;. Maar omdeyndige dingonelk in 't bezonder te be..
fchouwen, 'LOO laat ons in de eerfre plaats de verftandige
9w~twegen: Daar is nimand onder ons, tii in de rolle der
de.nkendedingen ingefchreven il:aan, di niet met de ih~
nigite mewuilhyd zyner gedagten weet, dat wy niet al"
Ieen als denkende aanwezig zyn, maar ook eerfi: oniangs
voor den dag gekoomen, en overzulks te eeniger tyd niet
aanwezig geweefr zyn. En dat wy ook ons~/zelvsniet:
voordgebragt hebben , - noch rlyt eenige voorbefiaande
fioffe gemaakt zyn, om dat ons wezen of natuur geefl:e..
Iykof verflandig is, en van aUeuytbreyding of froffeIyk"!'
liyd ontbloot. Derhalven is d.e voordbreJtging der gee.•
fien eenewaaragtige Schepping, di gezegt word onmid.:
clelyk te gefchiden, of geheellyk een voordbrenging van
het nietzyn tot het aanzyn te wezen. iDeeze· veroorzu"
king van den 'geeft is reeds in de eerfie weetenfchap zoo
klaar voorgekoomen; datwe claar uytde eerfie bewysre-
de, waar aoor Gods aanwezen be,wczen is, ontleent heb.•
ben. . , ,

.§ 6. "Indienwedan to:t de uytgebreyde zetvftatuligheden
willen voordgaan. I. ZOO is voor eerfr niet kenIyker,
dan datderzeiver onnafpeurlyke veranderingen van de be.•
1J)eging afhangen, deweike aan de fioffe1yke dingen, di
inzig., am datze deelen buy ten deelen hebben) ook dee!..•
baar zyn, aIle di vee1vuldige wyzingcn byret. En nade~
maal de beweging onbefl:endig, en let agtervolgende is,
'l00 moet zyook cen I;eginftt of eerfre begin gehad heb.•
ben; en overzulks van de eewighyd uytgefloten worden.

2.. Ten anderell fr.aatook aan te merken, dat de lich.•
haamelyke zelvfbndighyd, 'Vooren eerder dan de /;ew~
ging, als qeszel:vs wyze aangemerk,t , .niets 'l.egt dan ~eye:
, .. S 2. uyt~

•
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uytbreydil\g'inr lengte ,.' breedte, en dikte, of niet dali
eenen dommen klomp; waar uyt dan voIgt, dat de 6eJ.
weging VIl14 de-zetvjfandighyd zdv niet heeft konnen'Uoord-

. gelirag~ worden; zoo dat de ,?oordbrenging' der beweging
In de hch~ame1yke 'letvibndlghJ:d e-enoorzaak vereYff,
di v.ande hchhaame1yke zcdvHandighyd onderfchyden is;
als de'Ye1kezig enkellydely'k bom1r ]a '!i' inIJrenging der

.bewegmg, zoowe de zaak llchhaamkundlg, gelyk dat be...
hoord , winen aanmerken, gaat deyndige ~agt zier vcr:..
1'ete boven ,. want de rufiende deelen van dltuytgebreyae
heelal'onderlmg yanmaikandeten af~tedoen 'gun"-,, .be~
hoort tot een-e'onyndiJgekragt: zoo dattw~derhalven eenc1t
~erjlffl' beweger erkennen moeten , welkers magt zoo on-
yndig·,. als liy zelv onyndig is, zyn moet. ·Ook behoevt
~ighiernimand ~eberoepen , .dat onze yndige geefr op-
den wenk van zynen wi! dit ons lichhaamelyk werktuyg
beweegt , dewyl vee1eer di bewegi~g op-zynen wi1vo]gt~
uyt kragt van de Godde1yke ordenmg, dan dat de geeft
zelv de uytwerkende·oorzaak van·di be':Veginggelegt:kan
worden; dewyI hy zelv gehee1onkundlg 1(; op wat wyze
di be~.eging gefchied :. nu, ~i n,iet weet hoe of op wat
wyze tetsg~fcbied;"ch ~an.ll1erge'l.cgtworden·dewer.
ker v3tvdat doen' te' zyn: m:zonderhyd dewyld'e· gee{fvan
zyne doeningen " wat en hoe hy iets .doet., zyns weI Be:.,;
wuil: is.: en nogtans geheel onkundig van-de voordbren-
ging cler wyze " opdewelke dibeweging gefchiedr en
zyns welmewuilig is, dat di. va~'eene andere oorzaa~,
waar van ook de ganffeheelalordenmg afhangt. .

3. Wi dan di -beweging zoodaanig in zyne magt gehad
beeft , dat .aUe deszeJu.r. b-epaating en flreekgeving tifhangt'
van zyn gebied., waar'door alles wat in dewerreld is op
zyne befiipte plaatzen,. en'met eene wonderbaare evenre-
dlghyd in den beginne voordgebragt is: di eene is buyten

allen

•
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4Hen twyfel oolede Siigtervdl1 de beweging: nu ~ dit is
de atwyze Konflwerlt.er en S,bep'per der Werreld, di ook
elders betoogt is ,alles wat hydoet ,enkel door 't gebied
van 'Lynenwil te· doen~ - ,
, 507. Ook moet de tichhaametyke zelvflandighyd, di-ee-
·ne onbekwaame ftoffe, en enkel lydelyk is, met geagt
worden cewig t€' zyn, en in ~ewighyd zonder begin van

. :aanwezen met God mede te, befiaan: even als of di van
,God, als de eerfie oorzaak, nooit voordgebragt waane
,gewee£l;. Wat ook veele Wysgeeren der Hydenen, de-
,welke voor het begin der Schepping een vooraf beHaan-
den Bayert, of eenen ruwen en ongefchikten klompge ....
-ftelt hebben, hier het tegendedwillen: met de Schep....
ping der eertle froffe tegen te fpreken, als aanloopende
tegen dengrondregel cler eerfte kundighyd, di zegt dat
ttyt niet niets word. Zoo kan niet te min genogzaam zon-
.neklaar betoont worden, dat zy onder..Johyn,van,tede;eg ...
ter van de fe-de afgeweken :zyn. Het is wel waat datA-
rifioteles over dien grondregel gewyfelt heeft" niet ge.•
nogzaam bezeffende tot hoe verre dez€lve toe.tepafren~'AY•
.WYbekennen, weI, dat niet niets doen, en overzu.lksniets
-voordbrengen kan ; wa-af.uyt wy zelv.aandringen , ..dat
de voordbrenging der eertle tloffe noodzaakIyk eeRe OQr••
2aak hebben moet., waarom wy den almagtigen God· fiel-
len den Schepper van di il:offe tezyn. Indien de ZUl \'ian
digrondregel is, dat nict ook geene il:offelyke oorzaak,
waar uyt de eertle il:offevoordkoomen .zow·, zyn. kan·
om dat niet niets geevt ,zoo nemen wy dat ook graag
aan: edog dat het door de Goddelyke almagt niet ZQW
konnen gefchiden ~ dat de froffe, di te vooren niet aan-
wezig geweeil: was, een begin van aanwezen verkrygen
kan, is tot Dogtoe niet aangetoont; en indien di grond.,.
tege1 eenige waarhyd behelft 1 7.90. zegt hy ~lleenJy.k,.~,~
I, S J beteij .•.

'-' _ .. - ~ ~ -
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beteugeling van de yndige magt der tweede oorzaaken;
, §8 .. Maar dat ookde.eerfte ftoffe nieteveneewi& met
God geweefl Z.Y ,dat is, datze niet zonder eenig begm van
aanwezen begrepen kan worden, geevt ons de rede klaar
geriog te kennen~ I. Om dat het gene geen begin 'Van
aanwezelt gehad heeft, diens zyn is een noodzaaklyk aarr...
,,,,,ezen, Cen deszelvs1Jatuur of wezen beil:aat uytkragt van
i/;yn yge algenogzaamhyd; dog zoodaanig iets kan ;in de
ee1"fteHofte voor de inbrenging der beweging, in 't alier.•
minfte niet begrepen worden, als dewelke van .aIlewer-
-kelykhyd beroov~ 7.yn4~-} !eeDigvermogen 1.-danAlleen
-cen lydelyk;)heeft. '
-; .'2., En dewylal wat eewig, ook voHl:andig, onverder-
velyk , en onveranderlyk is, zoo behoort de eewighyd in
't allerminfte niet tot de ftoffe, di deelbaar, beweeglyk,
.veranderlyk, en verdervelyk is.
". 3. Al wat van'een noodzaaklyk aanwezen, of van en
-door zig zelv is, en geenige oorzaak zyner voordbren-
ging erkent; dat zelve is zoodaanig onafhangelyk, dat
hetmet geenig regt aan eens anders magt onderworpen
kan worden: en alzoo zow God de eewige f1:offe, aan
zyne- magto.Rderwerpende , .yeel eer overval1enen inge.
nomen hebbcn; en dat weI door het regt van (a) weder .•
keering, als beftaande dezelve onafhangelyk van eenige
oorzaak, en voor zig algenogzaam zynde, wanneer hy
daar aan, als eene.ongenogzaame zaak dezelve uyt hunne
ruft verfi:orende, de beweging gegeven heeft.

4.,Ja voor zig algenogzaam teo zyn om zyn ygenaanwe-
zen te verzorgen, en niet algenogzaam te zyn om te kon..
neo zig zelven wyzigen, of bewegen, brengt ook eene
openba~re tegezeggelykhyd mede : . overzulks paft de ee-
wighyd, ai zonder eenig begin van aanwezen ,en·ZOl1.
4ei·PQr'l.~kis, oak geenzins op de eerfte ftoffe.

.. (a) Po~liminio. § 9·
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§9. Het gene Epikuur "an des werrelds oorfprong op.,;.

geg~ven hee~t, ~ellende eene eewige beweging der ~n~
deehge dee1tj.cens, en dat de werrekl uyt den gevalltgen
zaamenvtoed deezer ondeetige voerdgekoom~,nis, is onge-
rymder dan de ongerymdhya ze1v, en fluyt God van aIle
7.orgenregering .der werre~d uyt. . 1. Want aan deez,e on-
tleetige cene eewlge bewegmg opdlgtende, maakt hy eell
agtervolgend ding eewig, welkers aanwe-zen te gelyk eli
te:tIens,'lynde, alle agtervolging uytfluytr

%-. Dat ook de werreld niet bygeval voordgekoomen is,
geevt de keurlyke zaamenftemming van derzelver deelen
overtuygend te kennen; wanthetgene by toeval is, dat
word en gefchied by geval en zonder rede, en het ver-
krygt di fierlyke en konfiige gedaante niet, dan door' ee-
nenalwyzen en magtigen koofienaar ~ waarom men ook
<tan de werre1d, welkers konfigebow verre het beHe is en
aller,ver.wondering te boven gaat ~.,~mwaar Ina!Ilestot.zyn
ygen yude ftreevt ,.CeDe' ·ooizaak toefchryven moet, di
eeu, 'leer wyze Konflwerker zy; want wilde imand zeg-
gen dat deeze dingen zoo by geval onderling malkanderen
beandwoorden" di zegt het zelvde als of de letteren van
tlit gelchrivt , 'ioodaanig zaamengevloeit zyn om dit leer-
lluk, 't welk wy opgeven, te verklaaren. ,

3. Ook konnen deeze ondeelige, als evengelyke vIi-
gende fnazeldeeltjens,. nooit begrepen worden, door ee...
nen teevalligen toevloed te hebben konnen te zaamen 160-
pen tot eene zoo ontallyke verfchydenhyd van zaaken,.
om di zelv eenmaal te ftellen; veel min tot 'luIken heften-
digen zaamenvormin~ en 'laamenhang van zaaken) di nu
~n. . . .'

4. Ey live dog! wi zal uyt eenen toevalligen zaamen~
vloed der ondeelige afleydende beginzetzaadfn vart alle-
!\anten en gewafTen) van levendige diren ~.,en inwlid~-p.-'. , ' b q. y ,
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byd van.men1fen, di op'deezen aardkloot voorkoomen?
hoe heeft het lionn.en gefchiden, geftelt. zynde deezell
waterigen aar.dkl{)otuyt ondeelige voordgekoomen te zyn,
dat daar uyt het werktuygig lichhaam van den mens, zoo
tuygkonilig opgemaakt, ontfraan ZOW, dar zoo allestn~t
eell lyv, geH:alte, en gedaante voorzien zyrtde, naar deit
eys van 't gebruyk der leden gaan zow? en waarom groei-
jen niet nu nog diefgelyke lichhaamen uyr de aarde op~

5. En dewyl degeeji van het lichhaam onderfthyde11 is~
door w~t geval worden iii byeengevoegt ~of op wat wy-
2Jewerken 4i te za~n:?:,denkenLde lichhumely.ke on-
deelige ook? ~orR-ellen di'in een werktuygig licbhaam een
denkend ding ofte eenen geeft, daar zy zelv van aIleden-
king beroovt zyn ? .
. 6. Ik laat nu il:aan'a~t bet aUesop valifeonderftellingen
fieunt, van het onbepaaldelyk. uytgebreyde ide1; van on-
deelige, of lichha~mtjens, di in zig ondeelbaar, en eg-
ter hoekkig ,en takkig zyn ; en van Dndeelige, di als eene
eerfre oorzaak, het begrip van de beweging in hun ygen
begrip influyten: aUehet welke de lichhaamkundige Wys-
geeren verwerpenen tegenfpreken.

§ 10. Maar miffchien zullender evenwel gevonden wor":
den, di aan de werreld em eeuwighyd toefchryven , , di
~an God afhangt, dog zoo evenweI.datze als een gevrogt
van eewighyd met hunne oo.rzaak medebeftaan zoude
hehben: het welk di genezal toefchynen noodzaaklyk te
zyn, dewelke overwegende, dat het eewig heJluyt influyt
eene eewige kragtdaadighyd van Gods wil, meenen dat het
ook medebrengr eene eewige werkf1:ellighyd: ev.enals of
de gewilde dingen, om dat Gods wil naoit zonder kragt-
daadighyd is, ook in eewighyd met Gods wiI mede aan-
wezig geweeft waaren.. Dewyl in tegendee1, God in ee-
-~8hydmet een eenige en enkele daadvail geftelt, en al~

''Zoo

"
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.zoo gewilt heeft, dat de dingen , di tot de toekoomfiig~
hyd gefchikt zyn, lliet eewig en aIle te gelyk en teffeus
zyn zowden; maar indertyd ,en agtervolgens: zoo dat
Gods wil daar in zyne kragtdaadlghyd oefent, dat de din-
gen niet voordkoomen dan Yolgensderze1ver volgreeks,
orden.mg, en tyden: weshalven zy, indienze in eewig-
hyd Vaal' den dag gekoomen waaren, nietzowden ge-
koomen zyn naar de vaJl:ftellingvan den Goddelyken wil:
derhalven is dit de kragtdaadighyd van den Goddelyken
wil ,dat de dingen, di door het belluyt toekoomende
1.yn, in dien tyd en op di plaats aan den dag koomen, in
dewelke de een eenige en vrywillige Schepper, aller din-
gen en derzelver 'laamenfchaakeling, zelv gewilt heeft
datze koomen zowden.

§ I I. Daar zynder evenwel, dewelke aannemende"l
dat God het fthepzeJ in eewighyd heeft konncn vOQrdbrc1!-un., ook vall ftellen ,daar in opg¢tloten-.te leggen, dat
betfthepzet in eewighyd heeft It.onnenaanwezig zyn. Om
d.eezen knoop los te maaken moetmen zeggen , dat Gods
eewige magt wel te weeg brengt, dat al wat in zyn denk ...
beeld geene tegenzeggelykhyd in heeft, in het zelve in-
fiuyt een mogetyk aanwezen, en dat het overzulks in God
eene aIgenogzaameoorzaak in eewighyd heeft, om inder
tyd voord te koomen, dan en wanneer het hem goed-
dunkt ,dat het voor den dag koome. Want het beheI1l:
e~ne tegenzeggelykhyd, dat dat gene, 't welk een begin
-van aa1J,wezen van Gods magt verkrygen moet, zonder
begin vanaanwezen voordgebragtzow worden: en dat
dat gene, 't we1k van het nietzyn, tot het aanzyn over-
gegaan is, ook niet, voor dat het aanwezig was, een
~~:wezelfd geweeil zow zyn. Inzonderhyd wanneer de
'1UltfSt4": ,of 't wezen van di zaak vereyft, datze cen agter-
~o1gendaanwezen verk,ryge., .het welke eenc te gelykM

T" teffens
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teffens 'lynde eewighYA ni~t vattenk~n en,daartoeonbe":,
kwaam is: en welkel"S cluuring tnirfdlen byftohden in zig
gete1t kan worden " en voor getelt geholJden word van 't
onyndig vedl:and des eewigen Scheppers.

§ I2i. Deeze voordbrenging del' iChepzelen vereyfl Z~
groot eene kragt " datze geel1ige oorzaakeu erkent ,., dam
den een eenigen Gad alleen: en diJcheppende kragt kane
oak aan geenig fchepzelmedegedeelt worden. .

I. Om datze dien toekoomt, welker,; magt·ni.et ver-
ftheelt V41t zynen wit, welke. kragtdaadighyd geenzins,
op ecnen gefchaaBen; wit paif~hlk<\tl:, want het 'l.y1,1 del'
dingen dOOl~en om diens wil, dewelke over'de niet we~:
zends gebied en gezag voert ; is een werk van zoo grao-·
ten hoogteendiepte,dat zoo geenig redelyk fchepzel de'
~ze, h?e da.t ~efchied.,.-be,gryp,en kan', enalleenHegs
b~grypt dnlOOlt te'lullen of konnenbegrypen: nu, het
gene nitnand weet hoe het gefchied, en ook wegens zy-
nen yndigerten ,bepaalden-aardiofnattt'ttr nietweeten kan,
~at heeft hy nochgedaan " noch zal 't ooit konnen doen.

2. Oak is hier,,.alwaareenoverganggefchiedvan het
nietzyl;l tot het aanzyn" of van eene onhebbe1yke J10ffe
tot ane gefthikt licl\haam,. de nllerminfte evem:edenhyd
niet tu!fende grenspaalen waa-r van daau, enwaar na toe;
derhalvengaat,datde,yndige magt ook verre:te boven. ,:"

3. Ook neelilt God geene medeilanders tot zyn werk,
\taar van hy eenige hulp noodig hebben ZOW, of di hem
eenige verligting zowden konnen toebrengen in zynen ar-
heyd: aange.zienhy zelv alleen door den wenk van zynen
wil alles vDordbrengt, waar Van hy in eel1eenige daad
van zyn ver:£l:and he! denkbeeld begrepen, en zeIv ge-·,
rnMkt heeft: zoo,dat hy zander arbyd, zonder vertoe·'
~, en zonder eeni~e vermoeythyd of verlics val? lttag.•
~.,.ues doet,,~\'at 'r gedaqnworcl •.
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4' Welke tot de voo~dbren~ng van zig zelven niet al-

genogzaam ,zyn, hoe zullen di, algenogzaa~ zyn t~t de
voordbrengm:g van aUeandere dmgen ~ geemg het mlnfte
gebied of gezag hebben; watgebied en magt zullen zy
dan hebben over den aanvang, of,het begin des aanwe-
zens van di dingen "dewelke zy niet eensals werktuygi-
'ge oon.aaken konnen magtig worden.: ovennits in deze!-
.e geenige bekwaamhyd is in ordening tothetonderwerp,
~twelk tot nog toe of niets is, of tot de voordbrenging
van eenig dinggeenig de minfte bequaamhyd heeft.

H 0 0 F D [) EEL III.
Van Gods Vo(}r~1J;gbyd.

:!~.,.v~~g~~:kd~~:b~d~~~i~~~~et:~e~~cZv;;:~~~~:
nigh'yd noemen: welken naam Cicero in;t 2. Boek van dele
aard of natuur der Goden gebruikt heeft, alwaar hy op
deeze wyze fpreekt: Ik~eg derha/ven ,dat door d~
VOORZINIGHTV der Goden de werretd met aUe
aee/en der werre/d e1jin denJJeginne gemaakt is, en doo1',
,aUe tyden geregeert word. , '
. § 2. Gods Voor zinighyd is by ems di overgaande daad
vanGod; waar door de voordgebragte dingen in hun'aan.•
zyn onderhouden" en inhunne werkingen be:fiuurt wor ...
iden , vo!gens Gods ,he£luy~; op dat hy zyn oogmetk:be-
reyke. Zy heeft ·dan Opzlgt zoo weI op het duuren en
·vQ,lherden,a]s ophet werken der dingen di door de
Schepping gemaakt zyn .,en na hunnen 'verkregen '001" ••

wrong ook van God afba,ngen., . _~,....i
T '2, §3~
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§ 3. CJ)e onderhouding:word begrepen als eene gefhdige

hervoordbrengingvan. al bet gefChaapene, waar aan een
igelyk dins, na deeerft~n fiond van deszelvs aanwezen,
zyne duunng en volherdmg rot aan dat ynde en perk,
't welk van God befiemt als verfchuldigt houd. Dit lid
del' aangeboore Godgeleerdhyd bewyzen wy. I. Uyt al:.
IeI' dlngen afhangelykhyd van de eerfie oorzaak: want
daar is geenige rede, waarom al het gene in zyn worden
van God afhangt, ook niet in zyn geduurig aanzyn, of
volherden, van God zow afhangen: alshet welke in hun
begrip geenig noodzaaklyk aanwezen, maar aIleen een
niogelyk aanzyn influyten: want om datze nu zyn, vo!gt
geenzins datze ook morgen zyn zullen: en dewylze zan-
der eenig verband van tyde1yken zaamenhangvoorbygaan,
zoo zynze aan den gefiadig hervoordbrengenden God, en
aan zynen kragtdaadigen wil verfchuldigt, datze nag bo.
ven het tegenwoordige aanblyven. 2. Voorwaar het
:fChepzeJ kan zig zetven get!11zilU onderhouden: want wi is
~anwezig, indien-hy di magi in zig gewaar wierd, di ge...
dogen zow, dat aan zylle duuring een ynde gefielt wierd:
en di niet zig zelven nog grooter volmaaktheden geven
'lOW, indien hy dat in zynemagt had: want.nuzyn het
pronkfiuk del' fchepzelen , ik wiI zeggen de redelyke
menifen, zig op't innigfie bewuft, datze aan idele be...
geertens zwanger gaan: en de mindere en uytgebreyde
ichepzelen hebben zig aIleen eukel lydelyk. Het is der-
halven zonneklaar, dat de dingen, di in hun eerfte aan-
'l.yn afhangen van de eerHe oorzaak, oak iIThun tweede
aanzyn of duuring van dezelve moeten afhangen. 3. In-
dien God alln, wat hy gefchaapen heeft, oak weder door
'l.yllevolHrekte magt vf!1"ltitigen kan: zoo voIgt, datGod
de dingen di blyven ~ ook door zynen ftelligen wil, wil
ongerhouden) 'Zoo datze aileen door de kragt van dien, wu
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(\Til aanwe'lig blyven. Ovetmits ook Gods fiellige wit
nooit anders, dan kragtdaadig, kan begrepen worden,
op dat di de rede en oorzaak van alle toekoomenthyd 'ly;
zoo is ook de onderhouding van alles enkelyk afhangende
van de kragtdaadighyd van dien Goddelyken wil, dewel-
ke firekt tot der dingen aanblyven, om derzeiver aan'lyn
te doen duuren. Hier kanmen oak byvoegen , dat de
~er1titigi1tg of verhrekingvan 't fthepzet, niet gefchied
door een Uellige werking, maar door de berooving of
onttrekking van di frellige werking; overmits aIle fl:ellige
werking tot een frellig ynde of grenspaal frrekt; zoo dat
di niet vormeIyk tot het nietzyn kan bepaakworden. Na-
demaal dan de berooving voIgt op iet HeBigsdat voor af
gaat, zoo moet Gods ilellige onderhouding, di de din-
gen doet duuren, ook voor di vernitiging der dingen ge-
itelr en aangenomen worden.
. § 4. Ook is de tegenwerp va.nwynig klem,:' divanGod.r
a/magt ontleent word, wa-at doone zeggendat het by
God mogelyk geweefr 'lOW'lyn, cen jchepzet v()ord te
brengelz, 't wellt. on4hangeJyk wa.j', ell van zulken hejien-
digbyd, dat het uyt ygen aard of l'latuur zow konnen 'Vot.
herden. Want het kon deeze innerlyke beilendighyd del'
ygenaardige volherding , niet dan van God verkregen
bebben, dat is, het zow uyt kragt van Gods wil di magt
bezitten, am dat het fchcpzel niets heeft 7 het welk het
zelve niet door't bevel van Gods wiI bekoomen heeft~
Het gene dan imand van God heeft ontvangen, dat heeft
hy geenlins onafhangelyk van Gods wil: zoo dat:het een
tegenzeghelykhyd is, onafhangelykeene befiendighyd te
bezitten) dimen uyt kragt van Gods wil ontvangen heeft,
dewyl di ganffe magt in den Goddelyken wiI hunnp.l1/eer..•,
.flen grondflag vind. Ook kan het niet gefchiden dat i~
~and een magt, di _hy van God 'Ontvangen heeft, .:h~.

J' 3. groQf
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groot di ook zy, tegenwil en dank va,nden almagtigell
God behowden zow: want zoo doende 'lOW God aan zy-
ne almagt paalen~eilelt hebben, en overzulks 'lOW hyniet
l;neer.almagtig gebl~ven zyn :het welk de ongerymdhyd
zelv IS :het gen.eGod kan aanbrengen, dat kan hy d~n
ook wegnemen.: waar uyt voIgt, dat nimant eenige val1
Godaap.gehragte we1daad ooit onafhangelyk bezittenkan,
,wegens de ,tegenzeggelykhyd di in de woorden of grens.•
paalen leg~ , . ..
. § 5. De tweede werkelykhyd van Gods Voorzinighyd
is, dewelke ziguyf4lrekt tot q,e wel'kin.g~I\ 4~rgef<;hflapenc
.dingen jen drnagt den naamvan Be.ftuuring, of Regcring;
'dewelke is di overgaande daad van God., waar door Gods
k.ragtdaadige.wit a~.e.wn'lt.ingen. ·derfthepzeten zooda.anig
regeert, flat h'yz,elv di -!Qt.ket werken aanzet,:en,.tot dat
'ytltle, ~t we/It. hy zetvin?t oogheeft,6efluttrt .
.'. S6.Datmentlit Be/htttr en .Be·wind van Goaerkennen
:moet, ver,eyft I. Gods voHlaagene onafhangelykhyd van
:de fchepzelen; want de Schepper 'lOW van zyn fchepzel
afhangen., .indien hy tiiets tot zyne eer en heerlykhyd ver-
:rigten kotl., en-de magt nier had om iig toteeriig werk.
-claartoefirekkende, toe te ruften,dan na dat het fchep-
'lei 'Zig reeds onafhangelyk tot het werken bepaalt had.:
want het'is behoorlyk dat,de werkingen der fchepzelen de
eerfte ~oorzaak,·di onafhangelyk werkt, tiiet voorkoo-
men, :l1ochGods werkingen befiuuren, maar datze.God
met alle-onderwerping ell afhangelykhyd opvolgen , om zoo
..aI'S tweede oorzaaken te zyn, di aan de eerfteoorzaak on..
derfchikt worden. 2. Ook zowGod, ~indiende werkm.•.
gender fchepzelen In het toekoomende onafhangelyk zyn
-2.owden., geenzins alweetende zyn door eeoe voorwee"!'
<tenfchapder toekoomende dingen: nademaal veeleva:n
~-!.Q~koomendewerkingen, te ~eeten, de,,gebeurlyke
'i J •• ,. ·en
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en vrywillige, geenige 1,ekerhyd der toekoomenthyd in
zig hebben, elHie rekere voorweetenfchap hunner onze-
kere toekoomenthyd al'zoouytfluyten zowden , indien zy
va~, de Goddelyke afhangelykhyd uytgefloten wierden.
9:~;Ja, indien God door, de werkingen der: fchepzelen tot
'lyn werkbepaaltwierd, zoo dikmaals als hyiets totzyn_
oogmerk in de werreld wilde uytvoeren , dan 'lOW hy
waarlyk. een tweede oonaak. worden ,', 'twelk de onge.•
rymdhyd: 1,elvwezen 1,ow.

§ 7. Dewerken, di' aan 'het Goddelyk bewind onder .•
worpen1,yn, zyn'naarde tweederlye flag van'l.elvftandig-
heden,., ook tweederly; di der uytgebreyde zelvllandig.
heden ',. de Jichhaamelyke bewegingen; dider verfrandige
oz.elvHandigheden~ de denkingen. ~. Ve bewegingen, . ge..
lykze van'de uytgebreyde zelvfrandlgheden oriderfchyden
zyn', alzoo wordenze ook aIleen va~_b~yte.J.?:iJl'd~ze~ve
g~ragt, nademaal de uytgebreyde, d1nge~ ~yt hunnen y...
gen aard,,;,of n/l.tft,ltr claar toe, en"onverfchllhg ,. en 'onbe ..•
kwaam 1,yn: dewy! derhalven -God de eerfle beweger is,
alzoo is hy de ondedlOuder en be11:uurdervan alle bewe..•
gingen voor al,. ~ewylm~n , , onder"'l?o'groote verfchy;.;
denhyd van bewegmge, dl uytnemendeoyereenll~mming
en volitandighydder. werreld'loedaanig"ziet onderhouden
worden, dat zelv het geval niet alles onderling ten on.•
dedl:en boven overhoop,werpt en verwert. 2. Dat opk
4eiJ)enlt.ilIgen derverfumdige fchepzelen"van God bepaalt
worden en"aan het opper-gebied van God' ondcrworpen
zyn " behoevtmen geen'lins te twyfelen: want di:dezelve
gefchaapen heeft, ennog onderhond, kan 'hun 1.00 1,eer
nieCvergeten, dathy derzelver.werkingen niet bezorgen
2.OW;. Noch ...dezelve ook.boven'andere met wogroote
volmaaktheden voorzien,. ditze Heeren in de werreldzYJil~
lle, op.dergeene hoogere heerfchappy en m'agt 2.oWdeQ. fu~

I ._.:1
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fhan. Het,Ver/fand hangt af van ge denkbeelden,- di
God zelvvoodlelt; en de wit word zoodaanig ider 00.•
genbhk van God hervoordgebragt, dat deszelvs werkin .•
gen daar door zelv ten allen ftonden onder God {ban.

§ 8. d' .AlIerkteyltJle dingen zyn zoo weI als d'aUergroot_
fl. e aan het Goddelyk gebied onderworpen: am dat de
kleynHe niet meer onafhangeIykhyd hebben , dan de
grootfie; of zy zowden aanftonds de grootfre te boven
gaan door hunne innige algenogzaamhyd om aanwezig te
zyn en te blyven. Ook kan hy, di dezelve niet onwaar-
dig geagt heeft te Fcheppen, ook nietgeagt_ worden be-
neden zyne waardlghyd te handeJen, met di te verzor-
gen, als zyn ygen werk. Iklaat nufraan, dat di Aller.•
wyfie ook in de kleynfie dingen, ten aanzien van hunne
uytwendige gedaante, allermeefi de grootfie blyken zyner
wyshyd vertoont, al!)mendel' tuygkundige dingen gebow
door de ontleedkonfi en de vergrootglazen befpigelt: zoo
dat de allerkleynfie diertjens all~ de werktuygen van de
voeding, verplaatzing, en van de zinnell zoo weI in zig
beheJzen ,als de allergrootfte.

§ 9A Ook verdinen zy geen gehoor, dewelke met Epi-
iuur zeggen, dat di zorge aanGod , .het gelukzalige e·n
onfierfelyke Wezend te veel werk zowde baaren, en niet
zow konnen nalaaten zyn geluk te verftoren.· Niet over..•
wegende dat di zorge ,den onyndigen God , di zonder
m.oeite alle en een igelyk ding verfiaat, en zOl.lderarbyd
wat hy wiI, gebied, geen werk oflafr is. Geen wonder
dat Epikuur zulks gevoelt, di a.anGod een geda.ante, de
menfiHyke niet ongelyk, toefchryvt; en naar een mens.•
felykvermogen afmeet: of di GOelzoodaanig in den He.•
mel beklemt, dat hy by deeze benedenfie dingen niet dan
door bedienden tegenwoordig is. Maar di geleert heeft
~t, de Opperile, Magtigfte,. een alomtegenwoordige"
~- - alwee ...
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alweetende, en almagtige oorzaak aller dingen is, 7.iet
ligtelyk, dat dezelve werkt zonder vermoeijing van krag-
ten, of zonder gemoeds-ontroering, en overzulks ook
zonder vermindering zyner gelukzalighyd.
.. S 10. Hier geld ook niet de tegenwerping, dat de mens
vrugteloos werkt, indien hetGoddelyk beftuur dedingen
zoodaanig bepaaIt, dat hetg~ne God beiloten heeftnoo<\-
naaklyk gefchiden moet. \\' ant dat voIgt geenzins; de-
wyl God, di het ynde wiI, ook de middelen tot het ynde
gewilt heeft: en dien hy tot eenig ynde bepaalt heeft,
<lienheeft hy ook tot de middelen gefchikt, dewelke hy
hem door zyne Voorzinighyd ter hand fielt. En fchoon
hy zelv aan geene middelen gebonden is, wanneer hy de
geheelal-ordening of de natuur overtreden wi!, zoo heeft:
hy egter den fchepzelen een verhand der geheelal-orde-
pmg of der natuur voorgefielt, als van hem ingeftelt, en
~n di geheelaI-ordening te bevefrigen. Zoo dat wi geene
fpys nuttigt, van gebrek fiervt: en di eene wonde niet
verzorg~ en geneefl:, fiort te gelyk met Zyll bloed ook
zyne zieI uyt.

§ I I. Zommige heeft toegefchenen, dat deeze Leere
'7)an Gods algemeene Voorzinighyd aUegebeurJykhyd tier din-
gUt w./gneemt, t~n waare men de gebeurlykhyd aan de
Goddelyke bepaalmg onttrok, en alzoo van deeze onder-
worpenhyd uytzondel'de. Maar dewyl dat gene gebeur-
lyk .genaamt word, 't welk ten onzen opzigt als by geval
gefchied, nademaal wy 't verband del' oorzaaken overal
niet naavorfft:;nkonnen; daal'om moeten zyevenwe1niet
gezegt worden, gebeurlyk te gefchiden ten aanzien van
God, di alles gefChikt en vafrgefrelt heeft. ]a een ge-
~!J.rlyk,;Werk,door dien het onvolmaakter dan andere
:is!, ...iV~;eyfr.ook bovenandere het wys befruur van God:
en in den 'l,a<mlenhang .vande oorzaakell der gebellrly~
..~ '. .V· .dinget!
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«:lingen'betoont God allermeeft zyne wyze Regering,
wanneer by veelmaal.eene-welgepafte en onvoorziene hulp
den ~u~nflen-toebr-engt, eUthet leven aan di in·doodsge•.
vaar IS aan deezen verl~ngt J en genen door eene onver.•
wa:gte dood en ilraffe wegrukt: en alzoo met voorzigtig.•
hyd vee1etoekoomellde dii1gen,voor der meniTenfchran.
derhyd en-doorzigtighyd verborgen houd:.

S 12., Maar ten minften winen zy, datmen de vrywiUi.
ge werkingen nier aan God, bepaaJdelyk ailes b~llurende',
onderwerpen-moet, di roepen en fchreewen dat demcns-
.fibke vryhyd. door eene zoodaanige bepaaling van God,
-en de daar 01' volgende noodzaakelykhyd van der dingen
toekoom:£te, ganS' en gaar weggenome1t word. Dog wy
geven den· zooaaanigen ten andwoord, dlt de onnafpeur-
tyke volmaakthyd Gods: te zyn , d~t hy der' fchepzelen
vryhyd, dewe1ke hy zelv gefchaapenheeft enonderhoud,
zonder de mihil:e kwetzing derze1ver evenwel befruurt.
En dewyl Gods verborge bepaaling geenzins 'dwingende,
maar in· allen dee1en met de rede overeenkoomende is,
moetmen liver zeggen, dar hoe hy imands wil meer be..:.
paalt om iets tewillel1, hoe vryer hy dat wit Ook word
'tot dt·vryhyd" nie-t- bejiiptelJk' vereyfl eenc'onverfl'hiUighyd
'vaft deft geefl fJm,ee1Je verkizing· tedoen; maar het is ge...
nog dat hy iets verkidl: met-eenredelyk genoegen.engoed .•
vinden: zoo\ dat hoe de geeft meer-redenen en·oorzaaken
van verkizing heeft ,. di:hem tot dikeuze-aanzetten , .hoe
by gezegt moet w~rden· des, ~e vryer en v~n zelvs te wil...
len; dewylhet wIDen zelv, IS met bepaalIng van het uy.•
terfle befluyt, d~r laatil:ewilling, het welk 2y betragting
noemen, zig-tot eenig voorwerp'uytfuekken, en zigdaar
van nret willen la~ten afwenden : en wy zyn zoodaanig
gefchaapen, dat mmand'een goed, als goedl, ver~trpt,.
et\..pimand_een-kwaad, als kwaad, ' begeerr: welke Wetoe
~<:n,Godin.2y'u beftuur naaukeurig onderhoud~S 13~
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. r§ 13. Indicn evenwel imand denken mogtdeeze zaak

van meer duyfierhyd te uyn, dan datze ligt begrepen kall
worden: dat moet nimand 'Lulkenwonder agten; am dat
de werking v.anhet onyndig Wezend begrepen moet wor-
den op eene onyndige wy'Le te gefehiden, ·dewelke het,
yndig begrip volgens het 70 ~I(m of het HOE niet bevat-
ten kan, niet meer dan het overbrengen del' dingen van
het nietzyn tot het aanzyn. Waarom de regel del' W ys-·
geeren ten uyterften billyk en l'egtmaatig is, fiellende;
dat men de uyterfle, weJker.s waarhyd elk in 't bezonder
ktaar en kenf:ykis, geenzins ontkennen mag ten aanziel't
van hun a91, VATZ EZ TN., alflhoott wy hun ~IO'T-I,

HOEZEZTN, .niet verktaaren konnen: want wy
behooren indagtig te we'L'en, dat wy met ons yndig ver-
fullld verkeeren omtrent den onyndigen ,dien wy beken-
nen moeten veele dingen voor ons verborgen ,en voor zig
aIleen, tot eenvoorregt 'Lyncralweetenhyd, behouden
te hebben. ' "

§ 14. Andere agten hetvoorGods deugden oltbetaame-
!Yk., dat de zonde in de wt'rreld .zy, indien God de wer-
reId zoodaanig beftuurde.: dewyldat .di door 'lynen wi!
geen.'tins l.yn 'LOW, indien hyde menffelyke zaaken met
cen gunilig oog befehowde: nademaal het ongerymd 'lOW
zyn te 'leggen ,. 4at God de zonde gewiJt heeit ;ook zeg-
gen zy .ongerymd tie 'lyn, dat imand meenen zow de wer-
reld door Gods Voorzinighyd beftuurt te worden. Maar
wy zeggen, dat dit gevolg geenzins doorgaaf.~1 am dat-
men aan God .de magt moet laaten om hetredeIyk fche.p-
ze1in zynen p1igt te beproeven, en het zeive in het mis-
bruykzyner vryhyd niet te beletten: h~, is genog datdi
wiI, am de zonden te Iaaten gefchiden ,'::niet zyeen ver-
10fg~vil?-gaan den mens om te zondjge~:·~·:.noell een vry~
~Y4gev1Ugom ongefrraft te noen het g®e hy teg~n.zxqe.' ~ :v 4: :wet
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Wet begaat. Zoo dat Gods toeJaatenJ beftuur hailig
bIyvt, en £legs by toeval hem de gelegenthyd verfchaft
om zyne geregtigliyd en hailighyd te betoonen" en d'at
door een firafvonnis aan den overtredenden mens te oe-
fenen: inzondcrhyd aangezien hy uyt het zedeIyk kwaad
hetgoede weet te trekken, en't zelve tot een goed ynde
te beftuuren.

Daarom is hy evenwel geen Stigter van de zonde; om,
dat hy aIleen maar gezegt kan worden de zoude toe Ie Jaa-
ten; en niet te' werken· zoo dat de mifdaad zy voor df
dezelve begaat en Gods Wet fchend" waar door hy be-
tuygt heeft "dat de, zonde hem mishaagd , of by .hem
firengeIyk afgekeurt word. Ja men moet geenige uyt-
werkende oorzaak van het kwaad zoeken, maar veeIli-
ver eene ontber-ende: welke werkende oorzaak geenzins,
God is" van wien niets dan dat goed is afdalen kan" maar'
het fchepzel 1>elv, 't welk van zyne goedhyd verfteken is;;
en weI door zyne-ygenfthuJd" enmisbruyk zynervryhyd,
wanneer ontberender wyze van zyn werk iets af is, het
welk naall' Gods Wet claar by zyn moefi;, met dat na teo
laaten het gene zyn' doen onfchuldig maaken zow.

Oak deugt de redenkaveling,niet" dat het eeneftrydlf.c,:
inzonderhyd indien d'ato1tyndigis" het andereflrydigegelieel
verbreekt; en overzu:lks, dewyl God onyndig goed en,
voImaakt is,. kan het niet gefchiden, dat eenig q~aad on-
der 'tyne toelaatingin de' werreld zy. Want het eene frry.•
Gige word van het andere ftrydige niet vormelyk uytge .•
floten, dan uyt het O11derwerp" in,het welke" reeds een\
derze1ver is: en alzoo, fiuyt GO,d, door zyne onyndige
goedhyd en volmaakthyd " van 'ZIg alle kwaad uyt: maar'
daarom is hy niet gehouden alles, wat tegen' hem firydig
is., uyt de werre1d uyt te fluyten: inzond'erhyd dewyl di
tQe~ting tQt hun ynde en oogmerk heeft een grooter~oe'!JllY~
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juyching en verheerlyking van Gods deugden ~ als dewel-
ke, onyndig in magt zynde,. voor niets dat tegen hem
ftrydig is te vreezeD heeft , maar vee! eel' gelegenthyd
claardoor bekoomt am te toonen in het firaffen zyne regt-
veerdighyd , in het afweeren van ergeF gevolgen zyne
wyshyd, en in goed uyt het kwaadetetrekkenzynetrou ...'
we, aan di hem lievhebben en beminnen, dewelke hy
door de booze beproevt, tegen hen befchermt, en dik-
maaIshet gene zy tegen dezelve ten kwaaden fmeedden,
ten gO,edenverkeert. ]a nademaal firydige dingen neven.
den anderen gefielt zynde des te meer uytblin,ken: is het
zoo vreemt niet, dat di de betooning zyner goedhyd be-
mint, di dingen niet wil uytfluyten, maar laten geichi.
den, dog egter Deteugelen datze niet buyten de kerv be~
ledigen, en ter regteT tyd over dez.e1vezegenpraalen.

§ I;. Ten laatfien word oak tegengeworpen" dat in.
dien God de werreld beftuurde, het .nietzO\V1f,onneng~
{chiden" dat den bo<Jg;en het' goede, en den vroo1lten bet
kwaade Dverk.oomen zow" gelyk nn een igelyk bemerkt
mee.rmaalen in de werreld te gebeuren. Maar men moet
aanmerken, dat deeze tegenwerp' aileen fteunt op de on-
Runde vtln den verfthyden jfaat, daar is God d~n mens ge.
flett heeft: te weten, van beproe'ving , in dit leven; de ...
wyl wy-,inde loopbaane loopende den worfrelaaren' gelyk
zyn , dl om den prys loopen en frryden. En van vC!gel-
Jing, in de andere eew. En nademaal den vryen Heer'
van aUe dingen het regt toekoomt voor de vergelding te
beproeven, wien hy met den prys bekroonen' wil: ZQO'
moetmen de vergetdingvan de Goddef:yke geregtighyd op-
vatten, als tot in eene andere few uytgeftelt , waar in di
regtveerdige Rigter alIer dingen de langzaamhyd der flraf-
fe met deszelvs zwaarhyd vergelden zal. Ook moetlnen '
over Gods wegen uyt eene enkeledaad zeen ligtve~r~Hg, :y } p~..•
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bef1uytmaaken ,dewyl veelmaals de booze heme/hoogver':'
hevel/, worden -, om met des te zwaarder vat neder te plo.f-
fin: en de goede door enge paden tot de heerlykhyd op.
geleyd worden. Wat hier ook van zy, men moet ten
minll:en aanmerken, dat het kwaade den vroomen nooit
waarlyk een kwaad is , maa~ een frofte tet worfreling vel'...
fchaft om tot .eenen gelukIngen uydlag van di bezoeking'
te geraaken, en voor ,di den goeden firyd ftryden ten
goeden v:erkeert. D0g dat het goede den boozen voorge..
ibelt wegens hunnen boozen aard ,di ·het zelve misbruyk-
toe, dient tot ontdekking hunner boosaar<ligjbyd,·oroder...
zelver nakend oordeel te regtveerdigen, op dat ·de dell,gd
den loon, en't fchennis de ftraffe te wagten hebbe; ·de-
welke beyde weI meet! ;tot het ynde del' loopbaane uytge...
fielt blyven, wanneer het ynde goed, .alies goed is. Hier
vandaan heeft Krezus het antwoord van .den Wysgeer
weggedragen; dat nimand voor zynen dooJgetukkig k01lge.•
naamt worden. Voeg hier by, .dat cen goed medegewee-
ten den goeden, .en een kwaad ·den kwaaden, gene vry.•
fprekende, deeze bytende en knagende, de p]aats van
cene eerfre vergelding in dit leven bekleed. Bier van
daan zingt Ju:venaal in zyn:XlII. Schimpdigt aldus:

EvaflJTe putas cur ·t,amenhos tu quos diri conftia falli
Mens habet atton.ito.s, ~ JUrdo verbere caedit
Dccuttum quatiente animo tortQre jlageUum?
Poena autemvehemens, ac mttlto jaevior iUi.r,
i)!tas..aut Caevititts gr.avis iltV. enit, aitt Rhadama1ttrts;
/loGe dieq1Jejitum geflare in pea-ore tejfem. .

Dat is;

- Meent.gy dat hy de i1:ra[on~gaat, di in.'t gewiiTe
yanl1llfdaad ~vertuygt IS) ill ontlleltemife; D'.

len
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Dien een verborgen roe veel doove flagen geevt,
En di geweetens praa:mtot BeuI en Reg~er neeft?
Dat is een zwaarder frraf dan aUeheHle pynen
Van Rhadamant bedagt, en Pluto met de zynen,
Als ymend nagt en dag inwendig word geknaagt
Door een:g~tuygen, dien hy in zyn boezem draagt.

§ r6. Ten laadl:en wilde ik weI aangemerkt hebben,'
«at de' ganj[e Godsdienfl van de waarhyd van dit LeerJluk
afhangt ~ want het is €en en 't zelvde , God tielochenen,
als hem fiil enJedi"gte verdigten, even alsof by, zig,ider
menffelyke zaaken niet bekommerende, al1esaan 't geval
en 't geluk overliet : .want zoo doende zal de mens geeni.•
ge Wette onderhouden; ltoch de d~ugd eenigen loon te'
wagten" noch de ondeugd eenige frrafIe te vreezen heb.•
ben: zoo dat alles ~eoorlovt is, als maar a'e Dorgerlyk~
Regter buyten ke~ms v~n de z?-"a~tge~oude.n l~anwordell~la' nademaal de aflJangc!ykhyd van ane'verftandlge fchepze.li
~eIen, t€' gelyk met derzelv:er zaamenvoeging met de
lichhaamen, de eenige grrJ1tdjlag i.rvan aIle onze verbinte .•
-niffilJ', zoo nemen zy al1everband van mnatfchappy weg.,
'tli: Gods;Voor1.inighyd ontkennen· ", en d,e,eenige behotl,.
denis of van zig zelvs, of van aIle maatfchappy'il:el1enin
den regelmaat. der zeden en'maniren' ;7.onder: in eehiger
wyze ~et regt en de heerfchappy yanGon over zyne fchep~
.2.ClelUnagt tenement );'

'>'.
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5 I. ~EN AANGEBOREN GODSDIENST
:wat naauwer zullende inzien, zoo laat ons
~dan denzelven alvoorens in zyne eedle be-
ginffe1en overwegen: alwaar wy.de weder-

-zydu betre'kking tuffen God en den Mens alsJden grond-
flag van aIle dienilbewyzing aan God, naavoriTenmoeten.
Weshalven wy uyt de .AnthroopotogiaMensbefchouwing
herhaalen, dat de Mens is een geCft met: f1eft werktuygig
lichhaam vereenigt, en overzulks uyt geefl:en lichhaalll
te zaamengefte1t: zooevenwel dat de geeft over aIle zyne
doeningen, als mede over de meefie lichhaame1yke, het
gebied heeft, om over dezelve naar zyn welgevalJen te
fchikken: want werkende is hy vry, en van deeze zyne
vryhyd en van zyne doe~ingen zig innig mewu.ll:ig, zoo
~at .hy het regte ge- of mls-bruyk van deeze zyne vryhyd,
door de be- of on-fchuldiging van di ze1vde mewufihyd,
bp'entlyk in zig gewaar word. § 2,
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§ 2. Dog de Leere vandekenniifeGods heeft ons tot

hier aan toe geleeraart, dat een igelyk mens in zyn wor-
den, zyn, en werken in diervoegen van de opperite God-
hydafhangt, datby daar aanzynen oorfprong en zyne
Q.uuring, te gelyk met aIle de vermQgens~van geeff en
lichhaam, di hy'met mewufihyd bezit, gans en gaar ver-
fchuldigt is ., als aan den Schepper en Regeerder van 't
heelal. Waar uyt van zelv vloeit, datde Metts, zoodaa-,
nig toeg~rufi 'alshy is, geenzins zyn ygen Meefler is, maar
het werk. pojeemavt/Jt'God den Schepper en Regeerder van
't heelal is, aan wien het volle en volfirekte ,_vrye,en.
willekeurig gebied over hem toekoomt. Waarom, in-
dien di opperile Rigter aIler dingen, uyt zyne oppermagt"
aan den Mens naar de Wet van werk.ing eenigen pligt voor-'
fchryven wiI: de Mens gehouden is,zig metverbintenis,'
v~n eene vaardige gehoorzaamhyd, aan hem te onder-
werpen; als hebbende te doen niet alleen;n1et,eenOpper:-:
wezend, waar tegen niets ter wei'reld vermag:' maar met·
den voordbrenger of Vader van zyne ziel, en met dell
vryen en mild~n geve14 vall aUe zyne vert~ogens en vol-
maaktlleden, m en door welkers goedertlieneen kragt.·
qaadi.g.emagt hy -gebooren is.: Voorwaar by is ollze.Hee-
'I'C, di onsdus in zyn vermogen heeft: en onze Wetgever,
wien over alle·onze vermogens zoo veel regts toek:oomt:
ja ook ons HoogPe Goed, van welkers welbehaagen ons;
uyted1:egeluk arhangt, als by den we1ken eene volfuek-
te algenogzaamhyd is om onte volmaaktheden, zoo gun••
iliglyk medegedeelt, met byvoeging van niwe, illdien
bet zyn behaagen is, te vermeerderen: en in tegendeel
dez.elve, met zommige te onttrekken, te verminderen:.
oat is, om d.eezen onzen ibat te,zyne! tyd betel', .en:ak
zo.o,ge1u~zalig; of ergerll ,eli ·mltfdlen ongelukklge],J.
rampz.aligte maaken. . .:_,'

X § 3:
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$. 3. Ook kan at ~fuagtigfie :voordbrenger aller dingen

de oppeti1eerfchappy en oppermagt, di hem, wezentlyk '
of VtlJ4 ntrttm1'C1t toekoomt, ntet ten: vollel}.afleggen·,>nDch
in andere .£chepzelen overbrengen, dat hy geenig gebied
overd:e;'gefchaape1dingen voor zig.behoud'en, ZOW;, ·wa.nt
indi;en dit gefchidenkon" dan zow God, die Schepper
der' Werreld , zig van zync oppermagt en heerfchappy
ontlJlooten, zyne onafh.ange~ykhyd:, en zync wi1lekeur,.
met di aan den willekeur van. dien in. zyne plaats ge1.l:elderu
Heel" te ond;erw'erp~n ,: verlochet1~n: de dingen tot zyne.
eere ,cnheedJl:kkydJ gtimaUt .,.:~n11\'.landerhydJret·Mens-
dom~verwallt160,Zen" alSIhyomtremhet heelal iliets wil.
de" daar,' nogtams aUe dingen in hun volharden en werken
van " den Goddelyken, dat 1s,>'~cln;den almagtigen wille'
G{)d~aIleen af~en~i iN~uiemaal;dan het redelyk feliep:..
zel m~ kannal:aaten aan Go.d,: zynen onderhouder en be•.·
:Q:t!tuMer'" .00000rdaariig tezyn. uyt aangeb.o.ren aatd of df!'
nttfu1J:If,. dif.'!t hy van God den ScheFper ontvangen neeft"
'Zoo kan het ze1ve ook met nalaaten ,. a;]seen vrye we1lker"
hoed aa.flig hy \jan God gefchaapen is, aan hem onderwor-
}'Cfire, ~ l: 'cfuwyI. 'lyn medeg~weeten, 'r we1khy bezit
en -'tw~lk.hy ook' am God zynm Senepper V'erfch~d is,
hem: ,,(jar ten, levendige getuyge verfrrekt, of hy in zyne'
doeningeol diingefch:aa:pe vfyhyd: te'regt gebruykt heeft ~~
of triet?. Waarom hermfdegeweetenvan den mens , Gods~
pklats~beklee.dende ". nie~alleel'lJ toteen: getuygenis,. maar'
ook. tl!)t!·~eno Ol:deel IS·, t welk zyn:.:weldoen goedkeuren.
<lle),,:€nzyn kw:dyk dbenverootrdedende, een kenlyk te--
ken is, Qat G0d: het Menfdom- onder eene zedelyke af-
lu-aging heeftwillen' houden ,of dat het' zelvde is, onder'
ef}:ne ,pl~tverbihtemls i.dr door zekere' Wet aan·'t mede-.
~~t€n vQorgefchrev.en is;:,ennaal' weIkel's W cts..regel
~ordeelt moet worden~. .. . .' ....:... .-. 5.·
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. § 4. Hier by koomt, riog de ,geduurige :ondervinding

van Gods regering; want ,-deMensgeho-ren :wordende J
koomt zonder·zynen raad daar toe te ;geven, te.JVoorfchyn,
enfrervt 'in't gemeen, 't welk fchandelykis; regen wil
en dank ,zoo :dat hy bevfudaTleen OF God-s wen-k , .op
dit tonneel der werreld gebragten.weder da~r. uyt w:egt
,genomen te worden .. Nu di llaarGods wil enwelbeha~"t
gen koomt en gaat, kan nietaangemerktwordenz.yrte:Yf
genzelvs Medler te zyn , ,dat hy nier het ygendom eneet!
"dIenftknegt van dien Opperh:eer'lyn 1.0W ; ., onder we1ken
tite! hy verbondenen geho.udenis den allerwaardigfrenen
magtigften gebiderder wer..reldte dinen.' '}: '., 1

. §. f~ Ook kanmen hier ,byvoegen, (dat de algenQgzaam~
.hyd van deezelvallerwyftenSchepper, wa:ar dOGf hyom.
;gelukzalig te zyn niets buy ten zig noodig, heeft ~ geenig
:ander werk-ynde indit zyn uytvoerig werk, de fcheppipg
van dit h.eelal., heeft noch toel~ ~::d~Jbrk:~~4r.m~
king; .zjner em ,.,n<hterb'~d.:;!rwaarrLdoo:ll~,tkei.e.:KOJ;lfl:.•.
werker ih'dit,zyn konHig werkftuk 'zyne"voortreffelyke
deugden en verwonderIyke mllgt tebefch(mweu>vOo1.'geo:-
:fiekbeeft. Willenwe hier mede vergelyken', .dar'r gee:
nig fchepzel:, dan aileen de~M~!,:~."vo~rk()-?~t, 't well{
met het vermogen van befplgehngl>:>egaavt IS , ;zoo moe-
tenwe noodzaakly~z~ggen ~?. dar (i;.oddoor geenige ande-
re fchepzelen zyns werks ynde heeft willen bereyken, dan
.door den Mens , ,denwelken. alleen hy tot eenen bekwaa-
men aanfchouwer van zyrieeereenheerlykhyd gemaakt
heeft ,met de lichhaa~lyke:dingelLt:ekon};lel)J bi;fpige~
len. Want deeze IS he.t ~\ ~n!~el~leen; di door tum~n.
koomen van een we.rkruygig lichhaam deeze lichhaamely-
:{l:ewerreld.met.de uy~rlY'Jr~:z.~J1nen,b.~r~,yk,~1'elt•.~ d,e~
g~e.n, .he..t. v.er.to.o.nde.b.e.,g.r....ype1l4e" ~fl..?e.z.e..~ye..;'delf.aller~
~§'p(l~,·~yshyd.4es~9.p8!e~-'Ms",~~~.pnl~~~telyl~L~gt
.~~ A 2t "~§
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.di a~nde naafpeuring Van ,degeopenbaarde Godk.unde 'o~,
vergelaaten. Derh~lven 'Lal hier, daarw:ede ~angebore
Godkunde h.efehryven~ onze aanmerking aileen gaanover
de aangebom IfTd ~dewelke alwo genaamt word, om
,d~thet menlfelyke wezen of natUlJr zander deszelvs ken-
teken nietgemaakt is. Anderzins zow dezelve met regt
den naam mogen voeren van de Wetder rede, en des me-,
degeweetcns, omdat de ,geeft, met een medegeweeten'
gefchaapen " aIle rede van goed en kwaad enkelykin de
',11gemeenekundigheden gegrondvefr ziet, en uyt deze1ve
~lle mentrelyke yerbinte~s tot zy.n medegeweetenover- .
.draagt ,en 'opepba'a't" ,aa'fl' d~n'dag brengt. , .' ,

,S4.Da.t "it' nu een zoodaanigeaange6ore Wet, ,den ge-
moodeten .der men1fenby,het ligt des medegeweetens in..;
gedrukt, te vlnden is, am tot eenkenteken varigoed en
kwaad- te dinen. I.. Is .uyt de gemeene kundigheden open-
!J,ulr en,kft.ent: Waht claar ayt tveetenalle .rne~fren',"wat
ineensanderens'.claaden te pryzen of te laalumzy? en weI
zoodaamg, da.tze'aIle; .hier in met hun oordeel overeen-
flemmen. Want J.ndienhet kenteken en de rede van goed'
en kwaaq,aan aIle niet gemeen en eveneens was, dan kon
<:enJafteraat':'tig'de ,uytkoGmil, dien hy be?ogt ~ ni~t be,;
loven,' dewyl hyvo(')r'heeft deB.befchuldlgden door de
:hygebt'fi'gte mifdaaden te onteeren, e,nhem allc agting on:
,der de men1fen tebenemen: waar In egter de'.etvarent-
hyd leeraar.t dat tier 'lafieraaren oogwit ook door deuyt~ ,
koomfl beantwoord word , ten zy de befchuldigde' de
~angetygde mifd.aad, :intydsvanzigkon afweeren. Hi6-
op zi~t Qok ~l1et?eleg derhedilallen ,en 'de arbyd tier
Seliitnp-f<:hryveren : di'den ffuurffen Kato fpelencle" aIle
,gebreken met de plak,enr~edeaanvaUen :welkers uitilag
Prt ?i ~elvde ~:m,derfieHingvioeit, ~at e~n igelyk uyt de
~fne~'e kundlgheden het ptyswaafld.Ige van het laal,{wa~r.,
;)- ' dlge
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€lige onderfchydel'r kan. 2. Hier koomt nog by" het me-
Jegeweeten zetv" de plaats van God. bekleedende; de-
wyl di den:.regel des oordeels over on1.~yge daaden in zig
-ppentlyk'llet" te weeten; de Wet, dlliet weldoen goed-

, k¢tJrt, en deszelvs overtl'eders vero()rd~elt : ,waar, van
~aan'LY oak ze1v den onfchl:lldigen van zyne, bef~huldi-
.gingen vry fpl'eekt, maar dl fchuldig fraan befchuldigt,.
kn:mgt, byt" en met ellendige plagen,innerlyk kwe1t.
. § ,;. Di Wet des geweetens ,. onderftellende den mens"
~en vrye werkel' te' zyn,. en den geeft over zyn werktuy-
;giglichhaam., als z.yn ygeu' 'Yer;~,tuyg her vrye ge.bied teo
voeren, kan, ge~aklyk uytgevorft worden , indien· wy
.o.es'lelvs naafpeunng begonnen en aanvangen van de be-
gintfelen del' menireryke 'verbintenis, dew€'lke rrY11lY de'
-vool'naamie en. eerll:e (a)· eetr!l-wetteJil, zyn'. , : ,

I. De' eel'fte '\\ret zy dan, datmen: zyn Jeven~ejliturC1l'
!RlIJet.naar: de rede" ellgienzitJs~(lp:.t/8 h,r;~togle1ll;: ,\l)ant
~ewyl volgens. de iinfteBingd'es, SchepFers aan denrgeefr de'
.eer{te waal'digbyd hoven het lichhaam toekoom~ en net
arnpt van Regeerder:l zoo is de gee{t gehouden dit zyw
gebied ongefchoncren' te, bewaa'Yen', en'alzoo aUezyne d~
Diugen ~ 'Loo'de uyrgelolite, als g~bodene '- ttyt hetvfX#'"
flhrivt VIlIJ. tkrede'af te leyden:: en geen:zins iets uy.t JflJI'
~ipivt d:erhel"tstagtc1't a.an'te vang~: aang~'lien' het leven:
naarde rede, is te doen het gene de rede by 't ligt de? ge-
.weetens, v~')Qrfch1'yvt;..en'na,a1' de hertstogten, te doe~het
'gene de. bhnde aan dflvt del' hertstogtena-a,lJ.ra-a.d." 'l00 dat
~veeltyds het geweeten da:ar na d:esz.~lv.sahgii1N,. onwette-
lykhyd verwyt en aal1too~t. Ni,mand kan- ~wyf€le1)'" dat
MS· de rede vanGod niet mgegeven.zy tot het beHuur van
Ol!lS leven: het welk ook oBderde grondr~gets.der.gemee_ .
ne bndiglreden is; enoverzulk dat gene" 't welk de re,.-* b.y 'tligt des. medegewettens aanwy.fl" eerft:waar 2 J)jJ,..
, (a) Leges primo p,.rimae. Iyk
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iyk en goed is, op het gezag van God. In tegendeel is.
'het 'even naar de hertstogten, veeltyds tegenderede aan .•
loopende ~ en mitfdien onredelyk, doende ons doen,
waar over wy ons, op het wakker worden des gcweetens,
~amaals fchaamen. Waarom het der rede is, ·de herts~
togten naar den ngtfnoer van de rede te fchikken, te
voegen ,en door 't gebied van den geefr en 't geweeten
binnen hunne paaIen te befluyten. Het bIykt derhalven J

datmen doen moet, niet het gene de hertstogt, maar't
gene de rede gelaft, en den hertstogt gebruyken moet,
wanneer di alle<;l\ aaMaad, het gene niet· tegen de rede
aanlo~pt enfirydig is~ .
, 2. De tweede Wetzy, dat de M~H.rmet Z'y,te vermQ.•
'gens toegerttfl, aUes doen mag 't wetk in zyn vermogen is,
ats maar God) di door zynen gebidenden wil alles be-
perkt, 'at Hiet verboien heeft. Voorwaar <levermogens,
<Ii de mens zoo in geeft als lichhaam bezit, heeft hy van
God, en dat weI tot gebruyk en met eene uydl:ekende
nuttighyd : waarom men dezelve naar de meenmg en den
wi! van God tot het gebruyk fchikken, en zoozebinnen
flUnne gefrelde paalen blyven, tot de daad overbrengen l

'mag: zoo dat het geoorlovt is te do en , 't gene God niet
verboden heeft: mits de bepaaling van di magt binnen de
Wet zelv beperkt zy, di huns 1,elvswettig gebruyk open
fh~lt.

3. De derde Wet zy, dat hy, di zig het werk van
Gods hand en en Gods dienJfknegt erkent te zyn, ook GodJ'
'y,!de of dat van Gods werken ill 'tooghe~be,!moet: zoo dat
cil daaden te pryzel'l zyn, dl uyt het mZlgt van de eere
en heerlykhyd Gods voor<lkoomen, en tot dezelve als tot
het ynde van God en zyner werken gerigt worden . waar- ~
om niets goeds is, 't welk niet op dat ynde doelt,of tot
"Yoo:rd'l.etting van 't zelve niet bekwaam is. Let we], dat. ~~
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door deeze Wet alle waarhyd , di in Gods denkbeeld
<Ioorfchynd, bewaard word: zoo dat het een werk van
de deugd is, di waarhyd dimen uyt het ze1ve erkent ~
door geenige gedagten, woorden, ofwerken te loche-
nen, het welkniet nalaatenkan regt en goed te zyn:
maar dat is ondeugd, zelv de minfie waarhyd van Gods
aenkbee1d te verdonkeren, en onder eenen kwaaden toe-
leg, of verkeerde werken God iets te onttrekken; het
we1k voorwaar het grootfle kwaad en altyd te mifpryzen
en te laaken is: overmits de lochening van di waarheden
de verbrekiqg-van Gods denkbeeld in11uyt, vOOrzoo vee!
ons aangaat, en ook regelregt tegenGods heerlykhyd en
deszclvs lov en prys aanloopt. Ook behooren wy hier
voorder aan te merken, dat aan onze vermogens, door
deeze Weteen perk gefi:e1tword" 't )Vell<:~~,nietmogen
te buyten gaan; te wee ten , rdatmen de vermogelJs niet
gebruyken mag, wanne.er<te.r~lYlf;rp-Qeniagende God-
delykeeere en he~rlykhy.a benadeelen- zowden: want als
dan is G-ods verbidende wi! klaar enblykbaar, wanneer
deW ~t desgeweetens openbaart, det e.enige daad tegen
Goos.eere en heerlykhyd, di hyeeniglyken boven al be-
~int ,_aan1~open, ,ftryden, en overzylks dez:cI ve verOllq

ge1yken zow.

y SNEE
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SN E E II.
"Van de 7J~tDrJere,'Wette~

ONDERSNEE. A.
Y lin otJt/ p'~te7J tot God , .uyt di begi.ffilerJ a/geleyl.

5 -I. D.' I~•zoog~fie1t .''lytt~e'ln.Jt'aIgetn~en'j; blyvt ove-:
;, fig om nyt dt beglllffelen van de rede, en des...

zelvs egt voorfchrivt, ook de.andere bezondere Wetten
a,fte leyden, di de pligten defm~nffen ,,'1..00 alsze di aan
God, zig ,zehren, en: huu11enevehmen:s , , of medgezel
bnnnes leven.s.verfchul~ zyn ~ ~~~tlell en voo~fchryven.
, § 2. De pltgten; dlwe aan God verfehuld 'liya,-, vol.•
gens 't voorfchrift van de Rede en d'e Wet des geweetens,
zyn een zugt en trek tot Gf}dzalighyd,'twelk met anders-
is, als een onderhouding va.nde Rede in hun voorfchry-
veti, van' de pligtenaan God, en eell-betooning dat wy"
het gene het G<>d:delyke' hoogaanzienenopperhyd betaa.--:
melyk-is, doen moeten.

§ 3. Deezes eedl:e Wet is;. dat Goduyt aUe on/verma .•
gen' e-n,met aBe kragten ten hoogjfen moet verheerf:ykt wor-
'den: want nademaal uyt <:Iialgemeene Wet het ynde van
God en van zyne werken ook ons ynde moet zyn, en in
01 waarde gehouden worden, waar in het by God is : en
cat de mens ten dien ynde bekwaame kragten. en vermo...
gens van God ontvangen beeft" zoo' leeraart de Rede,
dat wy dezelve ~en hoogfren en boven a1daartoe aanleg---
gen moeten; inzonderbyd,dimens, dewelke erkent dat
~y Gods dienfiknegt) enaan dendienft van God verboR", den
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<lenis: di ook aanGod ,als 'lynde onyndig volmaakt-en
gelukzalig ,geenige nuttighyd konnende toebrengen ,1.00

- hlyvt voor hem nietsoverig, waar in hy God 'lynen dienft
bewy-len kan, dan aneen dat hy G<?dsyerheerlyking er.•
kenne ,endeszelvs openbaarmaakmg bevordere, het
welk in 't geheelde uytbeelding van Gods v€rheerlyking
is; waar in opgeiIoten legt. I. Dat de mens, tot een
aanfchouwer van dit heelal gefrelt zynde, aIle zyne 1IcerfO
flighyd in het befchouwen enopmerken aanwende, om
in Gods konfrwerk des opperkonftenaars wyshyd, magt,
goedwillighyJ " en aIle anderedeugden en volmaakthe .•
<len van God kIaar ,en grondig te doorkennen ,en met
waarhydalle waardighyd van Gods opperhyd, di Gods
heerlykhyd uytmaakt, te be1yden. 2.. Dat by di waar'"
heden naar hunne waardighyd regtmatiglyk koome' te
fchatten, door dez.elve in God met verwondering te ag-
ten en."te eeren; ,eninu:mder:hyd'li.imet· biydfohap in:7.y';;
neli HEERE den beftuurder del' werreld, te ,befchou-
wen, op dat hy,bondigvdl f\telleir iIi 'de<eenigegunft van
,deezen Heel' alleen, aIle zyn gelllk gelegen te zyn. 3.
Dat hy di Godhyd naar hunne_uytftekenthyd, op aIle wy-
-zen eereen'dine: dat is, dat hy aIle zyne doeningen,
'l00 de uytgelokte alsgewilde ,en aile ;zytie zinnen en gel,
negentheden met di begeertebe1.ig houcle, en naar dien
raad befiuure. Dat hy zyne oogen vefie op eene hailiger
werreld-befchouwing: zyne ooren open Hellen voar de
woordenen fpreekwyzen , di Gods heerlykhyd betuy ••
gen: en met aUeandere zimneneen-verdere.ondervindirig
van Gods deugden zoeke te bekoomen. En nademill
ookde t.ong het grootfic werktuyg- is tot Gods verheerly-
ling, en de bekw<lamhyd heeft om onze met -allenaan-
da~t ingefpanne gedagten.am· de rnedgezellen onzes leveti5
,mede te deelen ,;zoo zal-hetgeen van het mi.nfie~dee~
.. y 2. -" van
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van de verheerlyking Gods zyn, net gevoelen van onzen
geeft, en de agtingvanonze ziel, di:wevan Gods deug-
den, di zoo heerlyken roemwaardig zyn, opgevat heb.•
ben, door de uytwendlge fpraak te verkondigen, het zy
alleen tot uytboezeming van onzen geeft, indienwe ineen-
zaamhyd zyn , het zy om God te loven en te pryzen, in•.•
dienwe onder onze medemeniTen verkeeren , dewelke
wy claarin, zooze des onkundig zyn, onderwyzen, of
Zooze met all!; des wys zyn, tot herhaaling der befchou·
Wing van di Godvrugtige zaak noodigen.

§ 4. De tweede Wet is: dat tkmens " als een dienft-
knegt di tot den dienil:Zyrier;heerlykhyd gefielt is, aa1~
tiee:znt'Heer )-.in,allearrdere dingen als aan zy1ten If/etge--
'Ver aile gedienJl~ghyd, eft 'Votkoomengehoorztlamhyd fthul-
Jig is~ Aarigezien zyne Wet het voorfchrivt van de Rede
zelv is, zoo wordvoor, al in di allergreotfiegehoorzaam-
hyd vereyft eeite v,"-ywillighyd en wakkere veerdighyd: in~
~onderhyd:dewyl di Wet" van eenen zagtmoeCligenKOioo.
ning gcgeven zynde, niets begeert dan dat fegtmaatig err
billyk, en met eene opregte begeerte des gemoeds over-
cenkoomende is: want het wezen ofde1tatuur der deug.,.
den, di z'j voorfchryvt, isopbouwende en de'volmaakt-
hyd des gerrioeds verder uytzettende; gelyk in tegendeel
de aard t1er zondaaren afbrekende, den mens innig ten
fchande maakencle, verdervende, en ook di dingen naa
zig fiepende is, waar van de aangebore enhailige begeer .•
te ten hoog£l:en affchuwelyk is,. zoo haafize flegs de ge-
ringfie ontdekking van de:fchade:, di zy aanbrengell ge•.
daau heeft.,

§ ,. De derde' Wet zy;_ God met fthtltdige vreeze ell
'IJertange1t liev te hebbon , om dat di opper1l:e'Regeerder
der \Yerreld niet aIleen de W etgever', maar oak een regt •.
~erdig~ Regter is" di de gehoor:1.aameloon" en de on~
" I gehoor .•,



Boek II. Ill' E TT EN.' Hoofd. n. 17'5:
gehoorza<tmeftraffe toebrengt , ,~aar door hy betuy~t dar
de gene hem be-, en deeze mls-haagen, door dlen hy
der gener gehoorzaamhyd goed, en deezer ongehoor-
zaamhyd kwaad keurt. Laat het medegeweetelz hier we-
derom ten getuyge geroepen worden , het welke zegt dat
V!'f gehouden zyn rekenfchap van ons doen te geven ',en
Gods plaats bekleedende den weldoender vroIyk maakt;
maar in tegendeel di zynen pligt ver1.uymt en te buyten
gaat met veeie kwaaden verfclirikt" en aIlevrede van den
geefl:, di ze1v door zyne ygene oneere:J di hy niet te bo-
ven koomen kan, zig tot een Iaft is, verfroort~ Weshal..•
ven in de vreeze des Heeren, overwegende dat het kwa.ad
der frraffe met het leven 10 zonden eeJ.1inoodzaaklyk,ver~
band heeft, den mens een noodwendigen breydel is, di
hem van de overtreding der Wet 111toomt. Maar het reg:...
Ie verta1J({enna het g()ede, bemerkende dat tutren het be-
geerde goed en den welvolbragten pHgteenvmrc':7.f1amen-i
hang is,dient den mens tote~m fp'oor en prikkel om met
aUevlyt en ncerfiighyd zyn leven· naar Gods wiI te ichik-
ken: gevende hier het goede geweeten aan den vroom en:
mens de hoop van het toekoomende goed. .,
. §6. ]~evierd,e Wet zy: dat de mens ../fan den g(Jedenen

g,~ddoendett God zyne Jtevde elt toeweyrng verfthuJd is~
9Je Lievde i~eene omhelzing met opene armc!1van eenig
tegenwoordlg goed, met eenver,langen envunge'begeer-
te, om dat zelve altyd' naby zig tegenwoordig met zig
wereenigt, en aan zig med:egedeelt te'hehben~ Wanneer
deeze zig tot God wend, 'lietze dien aan, als hun hoog.;..
fie, eemgRe en algenogzaam goed;, wanneerze dit aan-
merkt met zig vereenigt te zyn,. en dat de geeft zig des
bewu£t is ;t" zoo kan hy niet nalaaten zig in dien llaat te
verheugen, m~t. zyn lot vernoegt en te vreden te zyn,
~n onder de gemtmg van dat goed te bezorgen, dat dig~

y 3 lukki,..
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lukkigevereeni-ging hem il:andvaftig by blyve. Waar uyf
Qritfpringtde begeerte om aan dit goeQ eeniglyk en met
aHe Zoyn doente mog.en behaagen, het welk tot di'\1oUl:an-.
dige vereeniging noodzaaklyk vereyfr word. Maar om·
dat -di gt?edertirene Stigter van deezen onzen fraat in dit
leven:, b~fchowtword, als di in het toekoomende kani
ZQfJ)-hywll, men met overvloediger weldaaden vel'ryKen,'
geJukkiger maaken, enna-dit leven'geheel en al zaligen;
zoo koomt mer uytde toc-wjjing gebooren te worden,
waal' door de mens. di God Demint, zig gehe~l aan God
~ffert, en met.alJ:e PGtinoedighyd.;aan·God ;ovel'ge~vt .
...§ ,7;. Laat;hier.ten laatfreu tk vyfde If/et nogbykoomen:
41hmu den mens onder God., den Regeerder der werreld ,
in t.egenJPr;etigedtlMen in. 7Joor.l!oea d4nk.ballrhyd 7)oor-
fthryvt ,uyt eene 7.ondel'hnge nedrighyd des geeftes te
·oefeneru . Deeze .,deugden ontfraan uyt de overweging der
onyndige' uytftekcIlthyd van den. znligen en vl-ymagtigen
God , edi aan nimand iets Vierfcliluld zynde, eenvl'ymag .•
tige uytdeeler zyner ,goederen is, en aan ni~nd l'eken-
fehap behoevt te dome V oorwaar deeze heeft het l'egt
om zyne dienHknegten in zwaarwigtige werken en tegen .•
!Poeden te beproeven~ of om deftetkte hunl\es.~en.\Oeds,
dihy"in. hen.gekgt neeit, opently~ aan den dag te J?ren.•
gen; het welke ·door Gods onyndlge wyshyd den ~r{)O"
men- tengoeden gedyende; zoo leeraatt de Red:e, dat
otrle l[evde tot God daarom niet verminderen, maar met
des:te rneervol:Handighydh~m :aankleven; en tegen dl
bedeeling van God t:tiet morren, maar dien ilryd met ~el1
eveomatig en bezadlgt gemmed ondernemen moet. Dog
in V()Ql{poed is d'e dankzeggingeen zonder1i~ge belydenis
van Godsgoedgunfiighyd" waul' .door wy den Opper-r~
gent derwmeld de getuygeni1fegeven .dat wyaUe ()ns
~ ,,aan .?-)'1ll~V.oorzinighyd, d.ialles roo mildailuig €a
~ OO~~
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onverdient mededeelt, ,verfehuld zyn. .Hier uyt onfiaat
oak in twyfelagtige zaaken bet vertrouwe1t, 't welle. ODS
overreed;. dat 200 lang de mens 7.ynynde net beantwool'd,.
hy God. 'Loodaa:nig beha~gt, ,dat hy hern als zyn ygengoed
by deuytkoomft voor Zig wiIbehoud.ell- ' ,

"

( j t :;~;~--.,".
; t I "t,!~ n':.)

ONDER.SNEE B.
Va1J de pligten di1l'c a4n ons,elWt1t, moelen h:JfJytPt-"

ft. DEwyl de ge'eft innig in 'Lig. heeft eene, den,king
, met mewufthyd, 7.00 kan hy ook niet nalaaten
zig zelven tot een voorwerp te hebben':' en dewyl h¥' ()()~
in zig heeft,het vel'mogen o~ 1-i~erli zyn liehhaam van.aU~
noodwendigheden te·vOOt1.ten.",'rzoobehoo,rlook. z~r~
ge zyns zelvs tot he~, voor zoo veeI hy zyns bewuft is.
van veele gebrekcn dt vervult lUoeten. worden,:. 'Z~ida~
by',zyn aan:z.yn en betel' worden 7 noch ka:nnoch ~g na~
laaten: om dat den mens een trek 'to( di beyde, 'al~ ten
aangebore dTivtvan God ingegeven is " op dat hy Pet gme
by vedl:aat voor zig goed te zyn" niet zow konnennataa.:..:
ten te begeeren, en indien hy m.iddelen'" daartoe' ~
kwaam, ziet in zyne magt geH:elt te 1.yn,. "di te gebruyloi
ken:' 'Zoodat hy hler nauwe zorg moet dra.g~n" ont:Rieof
onder den fehyn van goedhyd uedrogen: te w~rdeft;" 'eft!
behoorlyke middelen by de hand te'nemen~: waal'om.:lJ.lleD
2.ommigeWetten betl'ekken mo~t tot de bezorging: zyns.
2.e1vs; en andere, di tot de matlghyd behO-oren, tot net
wettig gebruyk van behoorlyke middelem.

§ 2.. Tot de bezorging zyns zelvs,' di eenweuigeyge, n':
\ievde.beheHl:) ziet de eene Wet op den g~eft '" en de~

Qcre'
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dere op het lichhaam , .dewyl hybeyder '1,.Ylil en we1zytl
beoogt enzoekt:Wat den aard of de natuur van dengeeft
belangt " voor zoo veel di onfrervelyk is, kan di tot zyn
aan~yn. ~n d~uren, niet~ van elders ontvangen of zig ver-
zorgen, behalven van God aIleen. . Maar wat zyn bet~,t
zyn aangaat, kan hy door zyne ~eerfrighyd zig verzorgen

.eenaanwas van kennis, van wakkerhyd, zelvswillighyd,
en gerufrhyd, met het zoeken naa iniddelen, di bekwaam
zyn om de keJlnilfe zyns verflands te doen aangroeijen tot
wyshyd; h~t vermogen van zyn oordeeI te doen voord-
gaan"tot voorzigtighyd : 'de verki71ng van den wil te doen
opryzen tot .zelvswilligbyd in zynen pligt: en de oefening
~yns geweetens totvermeerdermg van vrede en geruilhyd
des gemoeds: in aIle het welke de uytbreyding zyner vol-
maaktheden ,gelegen is" klimmende. di allen~kens by trap4
pen .op tot eenen gelukzaligen {bat.. Daar hy in tegen-
deel door zyne ygen fchuld zow kont1£n in gebreken bly..:
ven, en in aile het tegendeel nederfiorten. Dog deeze
dingen vereyffen dat de geefr zig zelv niet bedrige noch
la-at mHleyden: hy heeft weI eene ingedrukte nyging tot
zyn welzyn; maar hier word hy veeltyds onder denfchoo-
lil~ fchyn van goed milleyd, ten zy by vedlaa dat zyn
waaragtig' goed buy ten ,God geenzins te, zoeken zy: om
welk bedrog te verhoeden hy naa Wjshyd zoeken fioet,
dewelke is eene innige en vafre kenniife van 't waare, nut4
~ige"en nQOdige: naa 1Joorzigtighyd, .dewelkeeene vaar-
dige voorzining is van eenig gev.aar, zelv ook ~at verbof4
gen legt, tot vermyding van dat kwaad: dog de zeJvs •..
'lVillighyd befiaat in een wakker en vaardig gebied des wiIs
om zynen pligt te volbreBgen: a,lle het welke door dik4
wils doen in eene heblykhyd v~wiffelt, en door het gt;-
il:adig onderzoeken der dingen verkregen word. He.t goe-
4t.g'!1I!leete",'Z.~lv word niet 'lQnder neer.fiighyden eene

gedu4
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gedurige raadp1eging desze1vs tot <Ii gewenfi:e klaarhyd
opgevyze1t. Niets verbied deezen geluklngen fraat voor
den geefr te verzorgen, op datwe -elivermogens van den
geeil:werkftellig maaken mogten, derhalven is dat geoor-
lovt. De ingefchaape drivt zet ons·, op ',Gods gezag,
daar toe aan, zoo is dat dan betaamelyk: en het belang
van Godseer verbind ons daar toe, overzulks isdat noad ...
zaaldyk: zoo dat, indien wy ons van di neeri1:ighyd en
vIyt, om ons op ,di wyze volmaakter te maaken, door
eenige aangebore agteIooshyd, of door de begeerIykhe-
den van ~tvIees laatenafrrekken of mi11eydell, wy dan
zelv fchuldig ftaan, van zulkengrooten geluk voor ons
verzuymt, en van Godseere en heerlykhyd verwaarlooil:
te hebben : dewelke des te meer gevordert worden, hoe
de geefi:met di opgefie1de zaaken beter voorzien is, ,de-
wyl de mens ,door dien aanwa, tot een veel bekwaamer,
clienfiknegt van God gemaakt wotd.

§ 3· In'opzigt 'VanhetJichhaam, 't welk ue woonfiede
en 't werktuyg 'Van den geefl is , ]faat hy verpligt het zel-
ve 'VailaUes te verZ()rg~lt, dat tot het le'vell en de gezond-
hyd 1toodzaaklyk is. Het is overbekent, dar deeze lich-
haamelyke klomp, door inwendige bewegingen geroert,
ge11:adigvermindert, en deszelvs fynne deelen vervliegen
en verilrooit worden, zullende in 't kort te nict geraa-
ken, ten zy het vervlogene ,door van buyten aangebragt
en ingenomen voedzel, niet weder herfielt, en het zelve
voor den h~vigen aanval van de ongu~rhedel1 del' lugt
door kleedmg en dekzel befchermt Wlei"d. Het blykt
ook dat God ons op dir ton1l'eeldel'werrcId gevoert hceft~
v~n aIle,noodzaaklykheden ten vollenenovervloedigvoor-
zlcn, Ja dat op zeer vcele en genogzaam onte1baar~wyj
7.enalle leden en werktuygen -van ~tlichhaam nct heand~'
Woord : 'zoo datde kleuren en gefia'ltcllSde oogen ~;)~'
',., . Z "'01';,/,' 0 .•
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golvingen vande lugt~,op onyndige wyze~:gewyzlgt, de
ooren; deuytvloeyzelen van bloemenenwelrikendekruy~
den de neufgaten; de zappen envogten uyt verfchydene"
dingen getrokken het gehemelte des monds ; en veele an~
aere dingen elk naar zynen aard en flag het gevoel treffen~
en aandoen ~_claar zyn onyndige dingen, di door den
mond ingenomen, het lichhaam met voedel! onderhou-
den" of de zappen, daarze ontbreken, of kwaalyk ge-
fielt zyn ~ met geneeskundige verbetering, herHellen:
de kleeding koeftert deszelvs omtrek; en niets iifer byna,
't welk de menifen niet tot-hun; gebruyk tmtaketi :en de..•
wyl dit niet verboden is, zoo mag het gefchiden. Deeze
zorg is den geefi" di't gebied voert om de vermogens ill'
'twerk te Hellen, aanbevolen, tot 'Loa verre als de dier-
tyke bewegingen onder zynen wil en wenken than. Ik
Q~ken ,datter di.erlyke bewegingen zyn di on~er 't gebied,
van den geefi met fiaan:: alzoo,word hy, WIllens of on-
willens <doorde kitteling der fnazelzenuwtjens aangezet"
om op de aandoening van dit lichhaam te denken, inhon-'
get, dorfi" ongurighyd der lugt; en in andere kwaalen,
en ongemakken, waar voor de gemeene ervarenthyd ge--
leeraart heeft, aileen bulp gevonden te worden infpys"
drank" kleeding, en andere geneeskundige middelen"
en dat hy zonder 't gebruik dier dingen di moeylyke be-
zinning niet van zig afweeren kan: en dewyl hy" ten aan--
zien van d1omlangenaame'bevattingen" zig enkellydende:
bevind" en dat ook di drivt van God ingefchaapen zy,
hem dwingende, om daar in het lichhaam te verzorgen:
<loorde ding:n di'vQorhanden zyn: zo~ is dat vo?rwaa1."'
eene aanwyzmg van den Godde1yken wl1, om dl 'Lorge'
op zig ~e,nemen en:piet te vc:rzuymen-. Doe bier by" dat
de mens op ~it fchO\ytonneel, 't welk van zoo veelemid-
d.e\eIt Qyervloedig voorzien is,. niet alleen geilelt word aIg,

" een



Boek II. 117 E T TEN. Hoofd. II. 17?
e.,en bloote aanflhouwer, maar oak, als eut vrugtgebruyker
del'Goddelyke dingen, di eenigerwyze in qel' menifen
magt en onder hun vermogen {han, dewelke zy met de
handen aangrypen ,en tot dezely.emet de voe~en naderen
konnen; de aarde met boomen beplanten, met vrugten
1:>e'Laaijen.,als mede het groat en kleyn vee van voeder
en weyde verzorgen: aIlewelke dingen tot vervulling van
~tgebrek des lichhaams ten hoogilen nut en noodig zyn ,
'en zonder weIkel'S gebruyk de mens niet dan eene haafri-
,gedood te wagten had. Dewelke zekerlyk te kennen ge-
ven, dat God aan het Menfdom, over dat aIles, eenige
heerflhappy ,vergunt heeft. Derhalven is't hem niet aIleen
geoorlovt dat te gebruyken, dewyI niets het ze1ve ver-
bied, maar het is hem opentlyk toegeilaan, am tot naar.•
kooming zyns pligts, vaor zig dat zyn lichhaam, met
het welke hy door 1.09 groo~e genegenthyden door God-
deIyke inilelling zoo naw vereenigt is, te verzorgen en
genog te doen. Weshalven de m~nfTeIykegeeil, naar't
gebied dat hy over zyne g.ewilde doemngen, en naar de
heerfchappy di hy over de andere fchepzelen heeft, de be-
houdenis .zytlS .ze/vs, zoo veel in zy;uemagt is, door het
gebruyken van di middelen, bevoordert. Hierkoom~
nag by eene nadere verbintenis, dat de geeft zoo nawaan
dit zyn lichhaam vaftgehegt is , dat hy zander deszeivs
goede ge11elthyd zyn werk niet onverhindert verrigten
kan: overzulks moet hy zorg dragen, dat dit werktuyg
tot volvoering zyner pligten , door zync ygene fchuld"
voor zig niet ten onbruyk en onnut werde: ook kan hy
zig niet wettiglyk daar van optfiaan, maar moet volftan~,'
dig op deeze ilandplaats blyven de wagt houden, tot dat
God hem daer van afroept en afloil. Waarom hy verzor-
gel1 moet, om ten ynden toe zynen poft en wagt uyt te
i~aan, en. a1200oak tot 4en dienft aan G9d, v~rfchuldigt,.t--

, Z 2 ·dat
~
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dat hy en voor zig, en voor God een bekwaam en nuttig
werktuyg blyve. .

§ 4. W Ykoomen nu tot de \Vetten de,. matighyd;. Ma-
tighyd is dan, een deugd van den hailiglyk gebidenden
wil, waar door de geeH zig van 't: misbruyk der aanhe
dlngen ,en zyner vermogens, gewillig en geerne ont.:.
11OUd, en zyne daaden naar de Wet ten van de matighyd
rigt. Deezes deugd werk is, de aardze dingen zooclaanig
ten gebruyk te brengen, en de gewilde doeningen van
den geeft zoodaanig te be.H:uren, dat di hunne paalen niet
overtreden, om niet in eeniger wyze. tot ongeoorloovde
ofverbodene dingen en daaden uyt te fpatten.

§.,. De eerfle Wet: dermatighyd zy derhalven, de'
aardze dingen" di tot onderhoud~ngvall 't lithhaam en het'
dierlyk kvell noodig eft 1tUttig zyn" niet, buyte1l-de maat ee'
gebruyken. Hier op ziet het veersjei .

'Del' dingen is eenmaat, en zekerynd Ijeperkt,
Waar buyten ltiets kangoedofregt zyn t':Ytgewerkt~

D'e regel van deeze maat is, dat degeefi: tot onderhoud'
zyns lichhaamsvan de q.ytwendige dingen maar zoo veer,
rteme, als vereyfr word , •.om een bekwaamer werktuyg
te zyn voor zig, tot de uytvoering van zynen pligt : want'
aI' wat Ill'tegendeel dit werktuyg meer afbreekt dan op_·
bowt, en voor den geefi, in't kwyten van zynen pligr,
teR onbruyk maakt, zoo dat hy va or een tyd van 't 'lelve'
veel eel' verhindering, dan'hulp ontvangt; dat gaat voor-
waar de maat te buyten. Een dienfrknegt Gods moet cii
ftandplaats en poft, di hem door Gods vryen wil beftemt'
is , wei befchermen , en. behoorlyk waarnemen; met
neerftig op het vergunde gebruyk van di diilgen, cii tot
0I!-derhoud: van· 't leven dinen) te lett en, en voorzigtig'

zorg,
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iorg te dragen dat '1' niets ontbreke, tot zoo verre' dl in"
zyne wettige maat geftelt zyn. Want dit is verre het be...·
fte, van di dingen hulp te begeeren, en geene verhinde-
ring in 't volvoeren van zyne plfgten en verbinteniffen.
Ret mishruyli van di zelvde dingen word begaan , zoo-
Inennigmaal zy in het lichhaam bewegingen verwekken,
di den geeR:be1emmeren, en onbekwaam maaken om de
lifl:enen lagen del' verzoekingen te ontdekken en daar te...
gen te waaken: hoedaanigen pligtverzuim na'a zig fleepen
aegutzighyd, dronkenfthap, en andere we/luflelt, fli God.t
ygendom v,0or God ten onbr1/yk maaken, als onmagttg zyn:..
de den phgt, om God, als onzen weld-oender, te ver-:
heerlyken, behoorlyk waar te nemen~ ..'

Hier koomt by een tweede rege1maat del' maatighyd t;
d'ewelke den mens, als een vrugtbruyker van di ~ytwen:..:
dige dingen, voor zoo veel de magt belangt om di te kon.•.
nen aannemen, beteugelt, gebidende, tfat de'mens'aUee"
GtJd, al:r het hoogjfe goed genitelt ,en aUeandere dinge1t
maar J1eg.rge6ruyllen mag, . zoo itt's di' te'n;gr!f)ruyk' gegunt
zjn. Want nademaaf wy de hoogHe dingen geniten; de:..
welke ten uyteril:en en om' huns zelvs wil te beminnen ert
tezoeken: zyn; maar'alleen di dingen gebruyken dewel-
k~ ~ als tot middelen gegeven zynde, niet om huns ze!.v~
wl1 en eeril:en·voor a!, maar om 't genot van andere dm•..
gen, errdat weI betere, te begeeren zyn; zoo moetmeIJ
vailltellen, dar het gene, het welk tot verkryging' van
iets hooger van' ons gezogt moet worden-, orrs geenzins
tot d'e zalighyd brengen kan'. A1z00gebruykel1 wy maar
aUe.ende middelen, di to.t verkryging van iets andel'Sge.•.·
fchlkt zyn ,maarwy gemten, ll?-ethet uytynde vanalle
o~s verlangen, het h00gil:e goed:, wa:ar toe aHe andere:
dmgen, wel aangelegt zynde, ons opbeuren. Hy bega:at
derhalven een misflag, WI deeze ordening omkeert ::en:

Z 3 7:ig.
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zig zoodaanig aan de wellufren del' aardze dingen over::"
geevt, dat hy God. ~ di alleen om zig en alshet hoogil:e
goed begeert luoeft worden, koomt te vergeten. Want
op dufdaanigen wyze in de uyterlyke dmgen te berufien
:tnet verwaarlozing en uytdoving van de lievde Gods, is
de benedenf,le dingen in de plaats van de betereen vanhet
hoogfre goed te ftellen; en het gene om zig zelvs wil ge-
zogt moeft worden, in de rye der benedenfre dingen te
plaatzen: welke levenswyze een verlochening van alle re-,
oe is, ·en een uytfpoorig en aIle maat te buytengaande,
txagtende. beminneI]. en z<;>ekenvan.di dingen, welke de
{cde ~eer~~rdeals'middelen te m~eten gebruyke~, dezel-'
ve niet te gebruyken , maar te geniten. Ja het is een
fchandelyke misilag , en den geefr eene onherftelbaare
fchaade aanbrengende; want di onzinnige gemoeds-ver-
l<izingmaakt zig fchuldig aan de veragting GodJ ,den mil-
den gever vanalle aardze goederen , met di ondermaan'Z;e
dingen hoogerteagten danderzelver rykefpringbron: en
aan de uyterfle ondank6aarhyd, met di middelen, dewel-
ke tot deeere·en. heerlykhyd Gods gefchikt waaren, te-
gen hun ingefchaapen ynde aan te verdraaijen, en dezel-
ye t~g~~ .pe,eere.van .d~qgeyer, <.1ihem uyt veele ho<,?f-
den toek001!1~' te .doen aanloopen: welke begeertens Juet
konnen nalaatendten ~waalenden gelukzoeker te eemger
tyd in den poel del' uyterfre rampen en elenden. neder te
ploffen: wanneer het medegeweten, de vlugtige vergan-:-
~e1ykhyd der verkorene dingen gezien, en alle hoop vel'-
loren hebbende, .den geefr verwyten zal, dat hy zig zeI-
ven fchanddyk bedrogen heeft. Derhalven fraat in tyds
'lorge te dragen, am di dingen maar aIleen te willen ge-
bruyken, en geenzinsgeniten: dat is, om zoodaanig te
~even, datwe Gode leven; en om door derzelver regt ge-
bi:uy~.,c,"o.ns~ot betereen bekwaamer dienJ.lknegten van
liemaan te frellen. § 6.
\,
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, § 6. De tweede Wet der matighyd is' de' drivten in

loom te houden, op datze de.rede dinen, niet verloopenof
voor in nemen mogen. Het IS ato$ononredelyk, de berts-
togten en drivten, zoo veeIe als r onder 't gebied van den
geeil ftaan, wanneerze den geeil: aanzetten om lets te be~
geeren dat tegen het voorfchrivt van 't geweten aanloopt,
niet aanftonds te beteugelen, en aan de rede te onderwer .•
pen: want het voorfchrivt van de rede en't medegewe ..•
ten te verwaarlozen, en den drivt der hertstogten op te·
volgen, is een leven der domme diren, en verandert de
menifen, als door eene herfchepping in beeil:en. Waar-
om di zoo leven en handelen, tegen aile men1relyke'waar-
dighyd fchandeIyk zondigen, en zig.op eene onbetaame.:
lyke wyze wegwerpen en verderven. Voeg hier by, dar
zy zig voor Ged tot onnutte dienftknegten maaken, di
aus tegen de rede aangaande, ZIg tegen Gods wi! aankan-
ten, dewyl zy het ynde en oogmerk. vareGuds'werkent
l>effryden. Hier koomt ook by, dat zy zig door di on-
wettelyke hertstogten en di onbetaamelyke drivten niet
aIleen laaten vervoere~, maar zeiv in de aUerwigtigfte'
zaak bedrigen : overmlts dezelve het kwaad , met den!
glimp van goed verniifende, den wi! te voorbaarig tot
toefl:emming trekken, van het gene datmen eerftdaags,
de gryns afgeligt zynde, verfoeyt: hier van daan is het
ook dat de boofwigten, den dekmantel van.'t bedrog af-
geligt zynde, gedwongen worden hunne dwaashyd met:
een te laatkoomend. berow te beklagen, wanneer het ge-,
weten, 't welk onderwyIen den onbezonnen geefl knaagt
en pynigt , daar by koomt. .'

Ik beken wei dat de hertstogten en drivten denmenffenc

'natuurtyk of aangeboren zyn: men vereyfl:ook geenzins
een leven zonder hertstogten, het welke der Sto'iken zin,;.·
\\eloosheid is. Maar ondertuifen leeraart out de alg~mee~

ne'
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IleWet, datme"nniet naarde hertstogten leven moet.. maar
bun laaten daarze .zyn, op datze onder't gebied van den
geef.1:prikkelen, am de deugd aan te dryven, mogten
:worden, met den heylzaamen mad (tes gemoeds op te
1/olgen., en de heveelen van deredewerkf.1:elligte maaken.
Overzulks is het ,de pligt van den geefr, zorg te dragen,
Jatde hertstogten elt drivten des lichhaams het oordeel Va1t
de rede niet voo.rkoomen, het welk door 't gebied van den
wil zoo lang behoort gefchorH te worden, tot dat het in
de vuurfchaar aes .geweetens klaar blyke, wat de rede
leeraart regt en billyk.tezyn. Ondcrtuifen is h~t <lerVOOf-
zigtighydalle geweld en aanval del' nygingen zoodaanig in
tOOIn te houden, datmenze verbreke, indien zv aloga
onredelyke dingen aa.nraaden.: en nademaalzy vande on-
gefieltheaen des liohhaams afhangen, is men gehouden
~l1emiddelenen hulp aan te wenden, om hen het voedzeI
lieonttrekken en t' onder te bl'engen: want na datmen be-
merkt heeft .,dat de zeden des gemoeds, de gefielthyd
van 't lichhaam naarv.olgen, zoo heeftmen oak geleert ee-
ne ordentelyke levenswyze in eten en drinkcll te moeten
aanfrellen, am de matiging van di geitelthyd te bcvorde-'
ren,endi..ongeregelde .prikkelingen te verbreken. Hier
toe behooft ook den .arbeyd del' gener, di over de herts-
tegten gefchreven hebben, di nagezien konnen worden.

§7. De derde Wetder matighyd is by my, dewelke
gebied, de teel-vcnnogms zoodaanig in beyde de kunnen in
den teugel te houdel't, dat bet vermaak depaalen van dere-
de niet te btlyte1t gaa. Wy zyn aan den Stigter van de ge-
heelalordening verfchuld, dat aan beyde di kunnen hunne
werktuygen gegunt zyn, dewelke tot de voordbrellging
van huns gelyken bekwa:lm zyn, en de OntleedkonRenaars .
.iban verbaaH, alsze inderzelver naafporing zoo grooten
.konfte» vQorzinighyddier ingefchaapenhyd benierken, dat;

'Loo
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zoo verfchydelle in heyde' de kunnen egter hunne yuden
beandwoorden. Dewyl dan dat" vermogen van Godgege-
'/len is, zoo is 't ook niet ongeoorlovt ,het zelve werkfteUig
te .maken; mitsdat het binnen de paalen, dewelke in de
v~~fchaar aes gewet~ns van de rede voorgefchreven wor ...
den, blyve. De ervarenthyd leeraart) dat de v:ennen..;;
ging van denMan met zyne egte Vrow een zonderlmg ver:-
maak by zig heeft, het welk eene aangenaame togt is;
weshalven het ook vry fiaat naazaad te tragten met ver-
maak; maar geenzins uyt vermaak, 't welk de gemeen~ .
onverfchillige byliggingen aandryvt; het gene een doe~
der Beefien, en niet van Menffen is ; ja zelv niet van aIle
Beefien opgevolgt word. '

Maar dewyl het tragten naB, een p!saadtot de fJnder!Jo1t.•
ding v.an ,zynsgelyke gefchikt is, \Vaaraan wy ook zelv
onzen oorfprong verfchuld zyn: en dat het God, den re-
geerder der werreld, op eene verbaaz,e.n~l~lell,verwon .•
derlyke wyze tot medewerker heeft, als dewelke de vor-
ming van dit werktuygig lichhaam zeer nawkeurig be-
ftuurt, en daar aan eene redelyke ziel tot deszelvs rege-
ring by zet:l zoo moecmen bekennen,' dat deeze teelver.-
mepging geen jok of f~l " maar van het eerfte en uyter-
fie gewigt, en van aIle aangebore men1felyke doeningen
de weerdigHe is;. ,De rede vereyil derhalven, dat wy in
dat werk ook opGod agt geven, en hem om de medewer-
~ing met allen emil iverig bidden: nademaal de zaadzoe-
ker zig als Gods werktuyg Inoet aanmerken, het welk
hy, dl onder de menffen befloten heeft de Opper-regent
te zyn, tot vermennigvuldiging vatlzyn ygendom voor-
genomen heeft te gebruyken. Wi in dat werk dit ver-.
zuymt aan te merken , gaat ni~t aIleen zynet: pligt te buy-
~en, maar met een beeihge dnvt uyt wel1u,ihghydte weflv
gaande verdervt hy den geeH:, ·en dien van aIle firaad'V4

Aa kuys-
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kuyshyd berovende, n1aa:kthy hem byGod leelyk ell' Rih;':
kende," niet zoekende het gene ,met Gods.wil ert"swerks
'ynde overeenkoomt ..

'De kuyshyd, di aan de~ze' wieg hunne geboot't~ ver41
fchuld ,: .en van den naar rede levenden gee£t een zotide+:'
ling flraad is :r geevt derhalven niets anders te kennend:\l\c
een Jievde tot dezuyverhjd, dewdke het gemoed,in 't
oogmerk en de midde1en, om de teeJvermogens te gebruyken"
of te fthorjfen '.' voorgenomen heeft bejtipt teoo1iderho1tden.
Deeze Hevde tot de zuyverhyd ontkent uytdruk~~lykdOot
het. te~lverm()gen iets .an~eisi tezoek~n ..dan eell lla?-aad,_
di in onze'plaats koorilender

; Gede waiirflig"lf='!errrQver.;.
zul~ is het dienspligts, di hiel' toe geroepen word, claar
op toe te leggen door een wettig huwelyk.. Di het hier
andel'S aailleggen·, zoeken zig tot flaven, Van den- welluil
te maaken:, en behaalen zigeen fcha~dvlek waat over zy
'Zig in hun' geweeten fchaamen;· wa'ar van daanzy nief
zonder rede gevoelen en gewaar worden:, cla:t'God;de
fchaamte tot eene medgezellinne van de gefchonde kuy'~';
hyd gefielt heeft, en bekennen inzonderhyd dat dewel ..
lufiige'eenen fchrpk voor 'r gezigt van'Gods· hailighyd. heb •..
ben. Hierom heeft hy van· allevermenging"diniet zoekt
2an God een nazaad toe te wijen,. .lIs zynde il:ry-digmef
het oogmerk van dat vergund'e vermogen, eell afgryzen:.
en zoekt niet dan. een Vrow tot'medgezellinne 2 di tot dit
ynde bekwaam is; alsmede een,Vrow geen medgezel"
dan een eerlyk Man .. Hy vlied en, fchuwt ~ig'tot een~
flaav van den welluft te maaken:" waar door· men zig tot
een dien~ , diinen aan God fchuldig is ,. oRbekwaam.
maakt.... Hier koomt b.lY, dat hy , in het zoeken naaeen •
zaad,. ,t welk om Gpds w1I ondernomen:'ffioe.t worden,.
€rkennen,moet, zig denpligtopgetegt te zyn, omhetzet-:·
-r;,.c'Godprugtig op.tevoe.den, en te, v£rzorgm, op'dat ook

. l.yn,
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zyn l!a-zaad ta~ G~s ,ee1'e zy: 'het welk dop1' de OllVe~.•
fchillIge bylegglilg JR t hondert, met kOIrnende gefchl-
den, word dl ,alsvan de kuyshyd vervremd zynde, ver-
foeit. Dus onthoud hy zig nietalleen van de vermenging
met Beefren, qfme~ zyns gelyke; maar oak van aIle hoe-
rery', en vermenging di den na-zaad twyfelagtig ~aakt.
))i Volkeren voarwaar zyn zeer verre van het OOgWltaf-
~eweken .,dewelke de hoerery, voar eene geoorloovde
zaak hielden:endat onder -den dekmantel, als of een i-
gelykgebied had en MeeHer was over zyn ygen Iichhaam,
:enhet vergunt was met hetzelve gewin te zoeken. Geen-
rins opmerkende, dat ons tichh4ttm Godes is, en aan de·
1'cde onderworpen, opdatwe het zelve als een werktuyg
v.anGod gebruyken zouden tot eene eerlyke voo1'dzetting
van't.melltI'elyk geflagt"en om de voordteeling van't
werktuyg. van 1denged.\ 'hailiglyk te befiuuren, 't welk
nooit tegen het ynde' van ons aanwezen moet aangelegt
wbr.c1eno .'£: dl:Y;~);t;:; 'i:' Li'

o N, D 'ERS N E: E C.
VittJ de pligten di1l'c omtrent on'Z.! le"Pcns mcdegetJ(Jotcn 'nJ.t.tt

te nemefJ hebben.

s r.N U zyn nog overig de pligten diweaan onzm e.:.
'. venmens verfchuld zyn: en wat ve1'binteniifen
DE HEERE, aan een igelyk mens als zynen dieliflknegt,
in di betrekking opgelegt heeft. Men moet dan weeten
,dat de eene mens uyt het aangebore regt tot des anderens
hulp verbonden ,en dat een ider tot de bevo1'dering van.
tie gemeene verbintenis onder, God· gehouden is. :;~
•...:.,., A a 2, .grond-
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~r~.mdnagvan deeze pligt is tweederly : .aan de eene zyde
IS In aIleondet<malkanderen eene aangebote evengef:ykhyd,
di aan de gemeene noodigheden onderhevig is. Aan d'an.•
dere kant eene f?'vmgeJyke 011der'"4iJcrpingell011derfthikking
van aIle onder den algemeenen Heer, gegrondveft opal ...
ler algemeene afhanging van God. . .

§ 2. Uyt de aangebore evengelykhyd van al1emenffen
onder malkanderen voIgt deezen regel ; dat uwe even .•
mens z,()OveeJ regt heeft over u, tJi.r g'Y uyt de rede ajleytl
f)ver hem te Ixbuen: overzulks de huJp di gy in tyd van
nood van hem eyn, of onder watnaa~ 8Yook wildetd~t
u gedaan wierd: dat zelv6 moet gy In gelyke nood ooTe
hemaanbiden, en alsny't begeert, aan hem doen. Hier
van daan di regels, 'tgene g'Y nietwiJt dat II ge:{chide·.
doet dat ookniet aan een linde.T : en in tegendeeI, be!,~m6'
8J wildet d.at 1!geflhiile, .'o,t Jat oolt."an ten andere Voor.•·
waar claar IS met waaragtlger dan dat wy m'enifengeboren'
worden, als benoodigt om eens anderens hulp en hand.•.
reyking, en di in het allerminfte dingetje niet bekwaam .
zynde ons zelven te hetpen, van de"geboorte af verloren
gaan zowden, indien de vaardige hand,der Vroed-v{ow
ons niet te hulp kwam, en van veele noodwendigheden
-yerzorgcie. Het is oak zoodaanig met OIlS gdegen, dat.
nimand aIleen op ZIgzelven zow konnen leven; want de
noodigheden tot het leven zyn 'lao mennigvuldig, dat de
menffen gedwongen zyn geweefl:de zorge daar toe en het
wel'k onder· malkanderen te vel.'Wiffelen, onderlinge hul?
te bewyzen, en het wel;k on.der den anderen te verdee .•
len: hier van daan heeft deeze verkoren den Land- en
,Akker-bo,w, gene h¢t Vee t.eweyden en te hoeden, an•.
dere op de Keuke te pllffen, andere de Bow-konfr te oe-
{ellen, deeze maakt Schoenen, en gene naait Kleederen:.
~. een. aIleen is niet ~gtig en bekwaa m tot a1leKonften~

> Voor ..•
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Voorder 'Zynde menifen tot eene Maatfchappy, door een
Borgerlyk-verbond vaft te ftellen, uyt deeze noodzaaklyk-
hyd gedwongen geworden: welke verbonden zyn weder .•
zydze hulpbewyzingen: en nademaal tot hier aan toe de
onderlinge hulp fchynt ter bede te gefchiden, zoo is het.
door het tuffenkoomende verbond , met verpligting en
verbintenis aang~nomen, koomen te gebeuren, dat zorn~
mige {laatkundige den mens in den ftaat vanvryhyd, voor
af voor dat Borgerlyk verbond , of voor eenige over-
koomft van Maatfchappy, aangemerkt hebben zoodaanig
zyn ygen Meefter te zyn, dat hy in geenige pligten tot
'Zynenevenmens gehouden is, dan aHeenuyt zynenvryen.
ygen wit Waarom zy de voornoemde regelen uyt de 0-
verkoomft en het voorgeU1eld~verboni eerfr allehun kragt
agten te bekoomen. Hier van daan frellen zy vaft, dat
den mens in den ftaat der vryhyd, niets opgelegt is, da.a
alleen de 7.orge en behoudenis zyns zelvs ,al was 't ook'
met nadee1van zynen naaften., '

§ 3. Hierom moeten wy ook on-ze oogen werpen' op
den grondfiag der tweede verbintenis, om daar-oyt onze
pligten tot onzen evenmens ook in den fiaat der vryhyd.
voor af vaor hetBorg~r-verbond af te leyden: het welke
my gebied, den mens, di"':Y evenge/:Y1t.en tot een Jevens .•
medgezet van Godgegeven is, te moeten erkenne1t a/.r my-
n~n mededienflknegt onder dien gemeencn Heer: als dewel:..··
ke met my in deze1vde afhangeJykhyd van God levende~
()ok met my in een en dezelvden fiaat gefielt is: zoo dat't'
niets val:lfer is, dan dat een eenig mens in den Haat vaIl
vryhyd aangemerkt kan worden, di ten een~maaI zyn y_
genMeefrer zyn ZOW: nademaal ten opzigtvanGod, dell
Stigter van onzen oorfprong, nimand niet geboren word
.dan als een lyvygen van dien Opper-heer. Aan wien hy
triet alleen verfchuld is den pligt van eerbied, nlaar ooff:

, Aa 3 zorg;
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-torg te dr~gen, 'clataUeswat in zyne magt is, tot zyne'
eereenhe,erlykhyd ged¥e. Nademaal6.0'k myne naaften,
nevens myeen mededienftknegtenhet ygendom van dien

. zelvden Heer' is, zoo hen ik, :wegens .dien algemeenea:
H.eer ,aanh.em 'VerfChutd, indien hy elders in om myne.,i
tlulp.benoodigt is, at wat tot zyn aanzynen weJzyn diJ.'l .
ncnk.an. Zoo dat my ,en nevens my aHe myne :lev-ens
medgezellen uyt Gods naam opgelegt is, alks wat Godes::
is, in di ordemng, van hem' geil:elt, tehehouden, ell:
geenzins naar ons welgevallen d~ar in te verftoren of di teO
verhinde~t:n..• I-n~):lv~n,da~~s~~d~~~yu~, uxt.
i!~D:~elt'.#f vryhy3 i..ndenfl:aatder borgerlyke Maatfchap..•:
py ;'den mens geenZlns }wt vermogen laatom Ztgvan al..•
len pligt te ontflaan, en alletlye Wetten naar. 't goeddun-
ken der toe1lemmers aan te nemen, aangezien netons iII'.
'~ ,aUerminfte met vry ftaat door eemge inzetting Gods'
tieer[chappy te benadeelen. Het w(!:lkemen welnaw aan~;
merken moet tegen de vuyle beginffelen van zommige'
Staatkundige, zeggende de menffen in den ftaat der vry-
hyd zo()d;unig hun ygenMeefter te zyn, als ofze niet eens
onder God Honden, of de Goddelyke Wetten hem ee..
nigrinsverbonden; daar· 'Ly nogtans door eene eewige'-
Qnverander1yke Wet verboden worden de eereen heer-
lykhydvan God in eenigding te verlochenen, en het' ge..•.
.ne aan Gods onafhangelyke heerfchappy ftaat" aan het
menffelyk goed-dunken te onderwerpen. Ja in de zedely.•,
ke huyshouding van God is een Wet; dat een igetyk van'
()ns, naar maate zyner kragten, zorg dragen maet, dat
o?,ze mededienflknegt aan den gememen Heer eengoede eft
nuttige dienflknegt zy, dewelke in de gemeene Maat.•'
fchappy, en in de medewerking van 't werk de8Heeren·
in geenen deelen verhindert of belet mag, maar met toe .•;
~gragtehulp aangezet en geholp~n moet worden.

§~
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...§ 4. Laat OtiS nu di gene, dewelke ons in dit gezellig
leven van God v~ot:geftelt worden " wat onderfcher.dent ...
Iyker befchouwen,als eenigzi~s in orden~ng en fchIkking,
verfchillende .. Dewyl· eemge In betrekkmg tot malkan-
deren ~an,te 'lien zyn in eene (a) onderfthikking,,~n a!lr4
d:ere' wederom· in,eene enkele (b) medefthik#ing:c' _;,' "
~-§.;.Oatmen erkennen moet,_ datter onder aemenJfe1J:
:r.ekereonderfthikking door den Goddetyken wit en goedvin-
(len ingevaert is, kan hy geenzins in twyfel trekKen, di
weet, dat wykinderen geboren worden, ell door Gods.
Voorzinighyd' aan het befruuronzer Ouderen o:nderwor~
peli zyn.. W y koomen waarlyk in de werreldnaakt, krag ..,
teloos" allesgebrek hebbende, oagenogzaam, om,ons 'leP
ven in de minfte noodzaaklykhyd te helpen, en inkon ..
flenen weetenfchappen onbedreven en onkundig : zoo
6\-at;; -indien God dien t;Opr~v" driftigen trek;, dien men
gewaar 'Yord, in de. gemoederen:.Qer~Oudetsln'iet irige~·
tiUkt' na<il: , ~\'\ta-a~d:ooriyin't verzorgen err opv.oedelJ,der-'
Kinderen'onuytfprekelyke moeilykheden gewillig als voor'
'luyker apeteu, wy atle en' een igelyk.zowden met het be-
gin der ademhaa1ing ons leveu uytblazert", en in ~t'ltort':
het ganffe,ttlenfdom, 'lOO·1t vande'Oudersverwa~rlooff
wierd, uytgebluft zien. Zoo dierbaar dan als wy onsle;":'
ven fchatten, 'l:ulkenhoogagting moeten wy hebben'voor-
Eliordening Gods, door welk~rs wyshyd en weldaadig..;;
liyd onze geboorte .enopkweek,mg ~et dt W,etteh,omtuynt
is.- Hier uyt vloelt eene ,verbmtems o~.deeze ordening,
van God te bekennen," en onze Ouderen,· alsGods werk..:
tuygen in dat alles" de handen te kuffen en in waarde t€:
houden: cii onder Gods zegen dien moeilyken pligt en'
verbintenis, -om voorGod een na-'laad te 'boeken en'op te:
voeden, Qpzig nemen' en voldoen. Bier van daanmoef
tii 'Vet , om zy1te 01lderen te eeren , alsten hoogfte.n r~_:
~--t a) Subordinatio. t h) Coordinatio. en~
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en billyk gehoud'en worden: .naJ.emaalheRte eeren, niets
anders is, dan hen, in dit deel van Gods aanbiddelyk be.•
:Liuur, voor de gewenfre werktuygen Gods godvrugtig.•
Irk te erkennen :. onder dezelve, naar de ordening van
God ge{l:elt, te wIllen {ban: hunne weldaaden met fehul-

,<1igedankbaarhyd aan te riemen: en hunne bevelen in wee~
~enrchap en Godvrugtighyd , als tot ons voordeel en eere
:flrekkende, wapneerze met de geweetens Wet overeen-
Hemmen, geerne naar te koomen, en als het de zaa.k
vereyfr met gr09te bereyd willighyd aan hen hunne weldaa..•
den weder vergelden, «lI'T1';feAa.PrEJv. .-

§ 6. ffi~f«qyt,·volgtook, datmeno/, dezelvde wyze in
eere ,houden moet di deptaats tier Ouderen bekleeden. Het
blykt by de ervaarenthyd dat door de feb.ikking van de
Goddelyke Yoorzinighyd zomwylen de Kinderen in hun.•.
ne minderjarighydvan ()\ld~rs beroovt, en onder Voogdft1P
gefrelt worden, di metVaderlyke magt voor.zien, ook
de Vaderlyke zorg aannemen en volbrengen: Dat deeze
gevallen zonder Gods vrymagtigen wil niet voorkoomen,
is buyten kyv. Hier koomt oak by ,dat de Ouders zorn.•
wylen niet magtig zyn om alle de pligten, tot hun huyfge-
zin behoore,nde, waar te nemen: hierom roepenze ande..
re, di bedrevener zyn, te hulp, en doen bunne plaats
bekleeden: ge1ykdi in konflen en weetenfthappen ervarCl1,
en Leeraars der Godvru~ighyd zyn, leggenae op deze1ve
een ~deelte van hunne Vaderlyke zorg en magt. Deeze
moeten derhalven, als de plaatsvullers der Ouderen ,. met
alle eer van onderdaanighyd ontvangen worden; aIs Qe-
welke de voornaamfte firaaden der welleventhyd ons toe-
bl'engen. Uyt dit zelvde beginzel heeft ook de magt der
Overhyd hunnen oorfprong, welkers ganffe gezag uyt de•..
+~Vaderlyke magt ontfpruyt: want nademaal een,lgelyk
twy.fg~~in,onder het fehut en feherm del' Ouderen, te:--

gen
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gen de vee1vuldige van buyt~n aankoomende ongelyken
niet veylig 'lyp kon., hebben 'ly zi~ ,door een borgerlyk
verbond onder den and.eren vereemgt., en zoo veel van
hunne Va.derlyke magt aan de 7JOorzigtigJfe en magtigJf~
overgedragen, alsze oordeelden tot ,de b6houdenis van
het gemeenebeH: noodig t,e zyn: het welke onder Gods
Voor'linighyd met rede gefchied zynde, ook voor een in-
fieUing van God gehouden moet worden; weshalven alle
di deelen vande Vaderlyke magt in een igelyke Overhyd
met fchuldige eerbied en agting erkent moeten worden.

§ 7. Buy ten dee'le betrekking hebben de men£fen nog
cen onderling opzigt tot malkanderen., als onder zig even-
gelyk onder God mede gefchikt zynde, tot medgezellen
van de gemeene vremdelingfchap., di door den vrymagti-
gen wille van Gad., .den Schepper en beftuurder ons van
ter zyden toegevoegt zyn , .om nevens ODS in een gebuur-
fchap met veelvuldige onderhande.ling~\te·woo~n ':d1 te
leven: blykende derhalven. 7.onrteklaar uyt de rede., dat
een igelyk., van ODS allen., , aandezelve- t'wee hoofd-pIig .•
ten verfchuld is te bewyzen, te wee ten , Geregtigh,yd en
Lievde.

E E R S T E U Y T W E Y 0 I NG.
V-an de Geregtighyd, en eles~l~J be"Pelen.

S Y.• G EREG~IGHYD, di inde.eerfteplaatsvoor":
koomt, ·u eene zetv.rwillighjd van den menj{e:'"

. lyken wit, om aan eelt ige!Jk. regt te doen: welke deugd,
'(lfhailig voornemen des gemoeds gegrondveft is, ten dee-.
len in de evengeIykhyd, en ten deelen in de evenm<l$lti~

Bb hyd~
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hyd. CJ)eev.ellgetykhyd b~link,tclaar,in ~t" dat nademaaI'
aIle men'ffen10 zeker 0p'ugt onderhng lU cen en den zelv-
den fl:a:u en waarnighyd zyn, hebbendc cen ider eenen
gedl met cen lichha-am ~ezaamengevoegt,. en een igelyk
den zelvden God tot Stlgter en Opper-heer ,: zoo hebben.
1.y ook ~lle deze1vde betrekking tot God" en zyn: onder,
tiezelvde Wet verbonden, om aan diem God hunnen ge-
trouwen dienfi te bewyzen,. Een igelyk heeft oak tOt de-
gaven van denGeefr en de goederen des lichbaa:tns deze1v-
de betrekking, overffitts derzelver aard of natuul' door
dczelvde middelen 01tlzynen. pligttebetliagten, ood<i:tw.e-
'Zen" en d'~;detelvdeweldaad:eni voltooit word: Wa1\r.;-
om di begrvt~'gde ~r<llll.God ook ~elyk regt hebbe~~ Nu,;
Je EVtnmtJtlhghyd IS, het gene Gad, de vrymagtlge uyt-
deeler zyncr gaven) door het regt v~n zyne givte gewilt
heeft eenN, 1l1Iderm.f::t'e wezen" iJat. nzmand dat zeggehet
;z'yll~te. I!.JN" .of trJlgtt hot zeJve eege;,:wit en dank van deH;
lebttte'P 7' hemtc (jta!lJt'CtiuJc",,: Want dat waare" God te
willen zyn: gebied ohtnemen. ) .ert hem het bewind' .zyner
Voorzinighyd te betwillen, enmet.God.ftryd te voeren:
dewyl derhaiven een geIyke over een gelyke geene heer-
fchappy heeft , en zy beyde onder den gemeenen Heer
.fiaan,. en door de geboorte 'of natuuf.' a-an de gemeene
oppermagt onderwQrp<m zyn:: ZOOlmO€.tenzy aUe en een
igelyk zig a-anhetgoeddunken van dienOpper-heer, .di
aan nimand' iets. verfchuld is, dat is" van God, gedra-
gen.

S z. Hier uyt voIgt, datmen vall de Wet der geregtig-
iJyd niot ilfgaan ./ian): en dar aliem€n1felyk regt ,. 't welk
flc geregtighyd ongefchonden bewaart, Of het regt van'
JoGodJe!yke vryeoppermagt gegronavejt word, waar door-
hy aan ~en igelyk zyne gaven. uytdeeJt, zoo als hy wil:
•.~ dat van,nimand met regt !tan' afgenomen worden, het, gene
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gene God hem vergunt heeft.. Derhalven is de pligt van
een regtveerdig Man. aan 'Lynen mededienil:knegt , _het
ygend@m van -den Opper-heer, geeriig ongelyk aan te
aoen) dat is, aan nimand iets te ontvremden of te ant ..
treck-en, 't wdk hydoor 't regf ,dat God hem vergunt
heeft, bezit: want het word tegen aIle regt en billykhyd
geagt , indien imand tegen wil en dank van den bezitter,
,eli ondereen geregt'ige titel iets uyt Gods gunfl bezit, dar
wildeonderncmen.

§ 3', Ik zeg tegen wit en lank van den hezitter, om dat
in 't gemeen nimand met zynen wi! eenig ongelyk ge .
fchied; ten waare miffchien oak dat di willende tot toe .
fiemming gedrongen wierd. I.Omtrent dingen, waat
in hy zyn yge medier met is: gelyk het 'even en de. kuys-
hyd) want deeze beyde is.de mens gehouden Qngefchon~
,den voor God te bewaaren. 2. Of indien hy goorlifl: en
valshyd hedrogen won!, watmeerimand.:·j.n #ene,-onder-
handeling caan ~ynen "natil:en ietsbeloovt, het welk de
verwagting van zynen rnakker by de uytkoomft niet voI-
doen kan, waar over hy regtveerdige kla.gten heeft van
eene looze enlitligebedrigery :enhet welke gy niet wil-
de dat ill gefchide, moogt gy ookaaneen 'lnder niet
doen.

§ + Voor eerfl verhied de Regtvecr-digbyd oJ h.ft ,/evell
van ttwen mede-dienftknegt toe te Jeggen met Kwetzen of
.doodilaan: want God aileen heeftliet regt lover leven en
<100d1 Wi .het oordeel over des naa&ns leven tot zig
trekt, en wi! dat hy naar zyn welgevallen of leven of fier-
ven za!, .di doet niet aIleen inbreuk op het gebied, het
welk hyover zyns gelyken niet beeft) maar matigt zig
;ook fchandelyk aan het voorregt, 'r we1kde Goddelyke
Oppermagt alleen toekoomt. Want mmand vermag zig
,J.OO veel r~gts over Gods ygendom ,en zynen mede~di;n.&:

Bb 2 knegt,
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knegt, onder wat naam het ook zy, aan te matigen, di
wegens. de gemeene onderfchikk~ng en afhangelykhyd,
zoo weI als zyn mede-makker naar Gods goedd'tmkenttaat
of valr. Her fiaat alleen ~an God den mens op zyne wagt
te ftell:en, en wederom claar van af te roepen; en over-
zulks is 't nimand geoorlovt tegen dit deel zynerregering
te morren. 'Vanneer w-¥ dan gewaar Waf den, dat de-.
haat, nyd en gramflhap- den mens temet verrukken tot
het fchennis van doodi1ag :. moeten wy zorg dragel1', dat
de haat vaor de Hevde , .de nyd voor de goedgunfrighyd ,
en degramfthap voor de 'l.agtz.innighydwyken; en dat de'
menfIen zig indi gevallen den tyd gunnen om zig over-
hunne verbinteniffen te beraaden.

§ ;. In de tweede plaats verbied de Regt'Veerdighydeenr
lJ,!ders kuyshydt~fthendt!n, het zy door algemeene oyleg-
glllg o£fch.offeer1l'lg: want door .degefchonde eerbaarhyd
gefchied aan zyne-mede-dienf1:knegt of maagl!bet hoogfie
ongelyk; dewyl hun de eerba'arhyd benomen, word;, di;
God hun met het teelvermogen gefs:honken had am Gode
een zaad te zoeken. De eerbaarhyd word kuyshyd ge'o
aaamt, om ~at cae geeft nooit daa,r van afwykt da.n met
fchaamte ',. dtde.mewufthyd van dI daad aanbrengt. Wi
gewetd pkegt, fchend het lichhaam zyner mede-dien1t-
maagd, bet welk God toekoomt: . en verwaarlooil: een
na-zaad, waar- aan' hy eene eerlyke geb>oorte, en eene
Godvrugtige opvoeding verfchuld was. W~' tot eene Hoe-
ore ingaat, di wikkelt dezelve in verdere welluften, waar
door .zy meer en meet van God afwykende, haar lich-
haam. een onbekwaam werktuyg rrtaakt yoor den geeH,
om aamGod zynen fchuldigen dienil: te bewyzen. Hier
door kwetfl: hy ook hunne gewifi'e, dien hy uyt toeitem •.
ming van di fchendaad verrukt: of ten miniten niet ge..•
JlOOgt heeft , gelyk het hem. betaamde , haar van dat ,

fchan-·
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fchcmd~lykIeven af te wenden. Ja een igelyk mens be-
I J!Jondigtzig ~oo,!,bytigging tegen zync1! medgezeJ .ofmedge-

zeUimze, dl met door eene befrendlge bywoomng zoekt
naa eene behoorlyke hulp tot deopvoeding,. dimen aan·
de te verwagtene vrugt bewyzen moet : .en di de gemee-
ne kinderen en defZelver zorgvuldige' enGodvrugtige op-
voeding vereyffen. By bezondigt zig tegen de vrugt, d~
aan God tot zyn ygendom moefi toegewyd worden, dt
zig aan de Moeder onttrekt,. en de onaffcheurlyke ge-
meenfchap wygert. .

§ 6. De caerde£lagvan ongelyk, tegen de"regtveerdig-
byd ftrydende," is deweike de wettige bezittilzg zyns me-
demakker.r tegen zynen wit en dank naa zig' neemt, zonder
den min.Jlen waaren titet 'Van reg~~ De Schepper der wer-
reId en van~'t menffelyk gefiagt, di den mens" met ver-
fchydene noodigheden tot het leven. verzorgt bebbcllde,
in de werreld ingevoert heeft, di heeft hem, met het
vermogen om filedingelt!ten gebruyk te maaken, ook de
vryhyd vergunt om di clingen te aanvaarden r dewelke
flOgonaangevaard , door de hand van zyne Voorzinighyd
hem voorgelle1t worden: hier van claangaan de dingen op
di wy'Lebeheert, als een, givte van God~ di het zyne weg
fchenkt , in de magt van den eerfren beheerder over:
Hlerom word het regt van.ygendom<op de gunfr-ige'gave
van God gegrondvefi: overzulks dat dat het myne is, 't
welk my door den Godde1yken zegen aankoomt: en wor'.
dat vorderwettig het'myne, 't welk met den wiI des wet-
tigen bez.itters, met verz.aaking van,aUevoorgaande regt-,
tot my overgaat: dewyl God ook aeez.e magt, tot no~
tlige onderhouding van den handel' ohd,er de menffen',
den wettigen beheerderen gegunt heeft. Derhalvenis het
eerH:e regt van ygendom en bezondere bezitting uytde
-v:erdeellngder goederoo gefproten" wanneer de mentTea.

Bb3 oob~
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-onbekende Landen zoekende , di onder malkanderen
hebben begonnen te verdeelen, el'lelk hun lot te bebou-
wen. Dog het andere l'egt van ygendom heeft zynen 001'-
{prong uyt de noodzaaklykhyd, wanneer zy het gene hen
~verig wasmoe£l:en verwIHelen voor 'tgene hen onthrak"
,en dat op 't aanraden van de rede ~ op dat de menfTenop:
di wyze 't gene wederzyds ontbrak onder malkanderen
vervullen mogten. De Kinderem, een deel van de Qu-
del's 'lynde, nemen, van ·dezelve door de dood beroovt
zynde ,- uyt het aangeboren Regt van agtervolging bunne
plaats in, en nog in leven zynde, verkrygerlle van hen
givten en gaven. Evenwel moet men weeten dat deeze
Opper...he~r aller dingen den ygendom niet zoodaanig aan
.de menflen vergunt, of hy behaud het r.egt van wedel' af...
eyffmgaap Zig: volgenswelk beg-iniTelhy de goederen
vermeerdert en vermindert , maakende dee7.e ryk, en
gene arm, .en befruul't des menffen geluknaar zyn welge~
valIeR; waar uyt de fl:aatdel' menffen, van de eerfie vel'.•
deeIing af • 'leer ongelyk gevallen is. Zy berooven dan
de medgezellen hunner vremdelingkhap, en de mede.
-dienfl:knegten van dengemeenen Heer, van hun Regt,
di in 't hymelyk, 't welk den naam van Vivery draagt,of door opeRoaar geweld, 't welk men Rooverynoemt,
regen wi! en dank van den bezitternaa zig trekken, het
gene de Godde1y~e goedertirenthyd gewilt b~eft eenes
:anderens te zyn.

§ 7. Laatfielyk kan onzen reysgezel en medemakker
pngelyk aangedaan worden door ontrekking van zy1'len goe-
Lien naam: want de goede naam is onder di goederen te re...
kenen , dewelke een igelyk vroom en ede1moedig lvla1e
.zoo hoog fthat als zyn leven. Zy is de waare band del'
maatfcliappy en zaamenleving; want wi denzelven niet
bezit. maar~eenkwaaden naam aeefr, metdien wil ni-

maud
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mand te doen hebben,; em hy word uyt alle gezelfehap van
eerlyke luyden uytgefloten, dl e;eenzins voor eerlyk en
goed ~howi'en word, ~ zoo dat mmand zyn werk en hul?
zalwillen tengebruyk rnaaken enaannemen" ofhem'ee ..:
l1~geweldaadighyd bewyzen" waar ,:,andaan hy veeltyds.
lien verd'erv n.edergedrukten, van mmand geagt word.
Waarom dan een:dienHknegt Gods,. door het berooven
Tan zynen goeden naam, Gode onnut gemaakt word"
cle"rylzyne gunft onder deyroomen noch begeert , 'noeh
aangenomen word., Men moet derhalven, om Gods wil,;
waarlyk den goeden naam van een eerlyk Man nawkeurig .•
tyk zocken te bewaaren, en 'l.ynegaven hooglyk aat1pry...
zen,. op dat h:y zyne ~mede-diennknegten door dezelve
ten nut zyn,. en de eere van G<ui meet verbreyden kan;;,
Bier 'van daan' gefchied den mens het grootfte ongelyk ~
'Wanneerhem door JajlerR'Jugt of uyt dertelhyd,. vaHfelyk
verdigte te.uxenen,o en mifdaden ten lafi..en.gelegt.en,aarP
gtt)igtwClK'cfen,. ,of dat een kleynerr misfiag", di anderzins.
I>edeKt kon blyven,o ten uytedl:en vergroot" en alzoo zy"-
ne verdlentlen bezwalkt worden, zoo· dat hy eens anders,
haat verkrygt J en van zyne medgezellen. ~edaaten word.. _-

TWEEDE tJYTWEYDING.

Van de Lie-,de J dimen aan ~J11en :J'(tld/leD 'Vcrfhuld' j.f t'

. en '1:14rJ deS7..,elllJ gebodtn ..

5 I. BY de G E R.E G TIG H YD behoort de Lie·vde
_, tot zyltcnNaaJ!en by te koomen: want.deGereg.

ttgbJd vereyfi nawlyks lets meer, dan datmen mmand be·
.~aige " noch unand bedrige, te-vreden z.ynde dat~
-. ln
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in de menifelyke maatfchappy handele met trow en onno"':
2.eleopregthyd. Maar men moet weeten dat deaangebo-
:reverbintems zig wyder uytHrekt , .enden mens aUeplig-
ten van be1eevthyd voorfchryvt, di uyt dewnderlinge
lievde totzynen ·even mens moeten afgeleyd worden.
, § 2.. 'Deeze Lievde .tot den Naajfen, is eene bereyd~
willige veerdighyd van den wil tot zyne even menffen,
waar door imand derze1veraanzynelz wetzyn met vreu.g-
deerMent, en indien iets daar aan ontbveekt, van her ten
wenH dat het zelv.eaan hen vervult en toegollragtmag wor-
den, op dat zy als Gods werktuygen Gode tat .heerlyk-
hyd, en zig in 't volvoeren der .pligten totnuttiige hulp
verftrekken mogten. Waarom hy, gewaarwordende ee-
nige hulp in zyn vermogen te zyn, di ookger~ed is naar
zyn vermogen in 't werk te fiellen.

§ 3. He.t beginffel van deeze lievde is " dat de redelyke
mens bewuft zy, dat hy niet voor zig aUeengeboren is.-
waarom hy ook niet voor zig aUeenleven wit, ,dewyl hy
de Goddelyke ingefielde ordening hiereerbiediglyk erkent
en is, hem, wegens de aizins daar in uytblinkende wys-
hyd Gods ,. di teD uyterftem behaaglyk. Hier toe dient
oak, dat de band, di het menfdom tot de maatfchappy
en zaamenleving verbind, uyt den that del' huyshouding
vloeye en ontfpruyte: want alzoo worden Man en VroW
door.'t Huwelyk,tot malkanders hulp te ~:1amengevoegt;
en alzoo nemeri de Ouders de Kinderen, daar zy n~a trag-
ten, aan, met de verbintenis van opvoeding: hier toe
firekken ook de bloedverwandfchappen en de verzwage-
ringen. Ik zwyge nu het ./}raak·vermogen, het welk ge-
heel te kennen geevt, dat de mens tot de onderhandeling
met andere, en tot wederzydze raadgeving gefchikt is.
Voeg hier toe, dat de verft~ydenhyd der noodruftighedetJ
~ \Y'e~gbrengt, dat een eenig mens aIleen tot alles niet

g~og-
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genogzaam en bekwaam is, waar door de menifen 'zyn
gedrongen geworden onderling een verbond te maaken
.over de wederzydze hulpbewyzingen, het welke wyden
na.-tm van Borgerfiaatgeven, dewyl God zynegaven zoo-
-daanig uytdeelt,dat wy aUe nict alles konnen: deere
-fteekt uyt in iterkte des licl1haams, di in uytnementhyd
des verftands.; ·de eene fchynt tot werken, de andere.t()t
konfl:engeboren te zyn: :deeze vermag meer in kragt ,en
Eene in wyshyd en voorzigtighyd , om voorz,igen andere
.ten nut te zyn. Indiendemenffenderhalven niet gereed
1tonden den anderen wederzyds hulp te bewyzen, het
ganife menffelyk geilagt liep in ~tkort te niet: Voortreffe •.
lyk 7.egt Seneka: Onze matttfthappy is een gewei'u vatl-
jleenen zeer getyk., het 1mJk inftorte.,~ zow, indienze mill-
llander.en nietonderfteu1Iden: daardoor :r.etv word hetop-
gehoHden,

.§ 4. Maar wy 7.yn voor ~l .aaa 4elpligtG vanbeleevt~
byd gehouden ~ om den wille vall God, aan wien wy ons
ten VOUeD verbenden vinden: want nademaal aIle men1fen
in evenge!ykh.Yd het ygendom zytt valtGod, als van ,den ge-
meenen Heer; voorzien met bekwaambeden om de eere
en heerlykhyd van 'hem voord te 7.etten , alzoo zyn ook
de mede-dienflknegtell gehouden het gemeene w<lrk, ook
onder malkanderen, te hevorderen, want nim:md ver-
heerlykt God ten vollen, dan di hem ook aan zyne mede-
lIlakkers aanpryil:,en niet ophoud de kenniffe van zyne
eere en heerlykhyd onder zynemedgezellen te vermen-
nigvuldigen en voord te zetten.· Nimand heeft regte ag-
ting voor God, di aan 7.ynen mede-dienfiknegt, in het
werk van den gemeenen Heer arbeydende, wanneer hy
aIleen daar in te kort fchiet, zyne hulpe wygert: of di
'iOds ygendom, wanneer. het eenigzins in zyn vermogen
~, ni~t tragt te behouden, en niet poogt .hooger QP~

Cc . oeu;.
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. :b'euren, 'ol? d~l'h¥~agelJkszynenHeelrneer enmeer ten
nunezy.·'· '

S,j- Nademaal degoedwiUighyd de voornaamfteaandoe-
Ring van deeze lievde is, zoo voed hy, di cene'wettige

, :l'ievde befent, v00r at een· gunfrig 0011deel over het waare
.1gged,op: dat het zelv~ te· regt goedgunfti:g zy: en hy
::m'aakt ee'n nawkeutig ()trdetfchyd tuffeneen goed. te geni-
,ten en te gebruyken :, en het welk hy uyt de gezonde rede
in eel1e 'luyvetc' gewiiife erkent heeft tot.hetho0gfl:e goed"

·:t~.Wee~en' ..tot .d€.g~ni.tmgv~~~.'ods.vrindfchapl" .te be~
hOOlren ,. Watlti d:ootj:'1Jj1n<1li\~e41itfnQkne9t~an>God;. zoo'
wei /a:ls'hY;'z@1\f1gtlti-kialigl!Y 'i :':t~lk hem. van herten-ver •.
befigt~;" e'tt wenft zy.nen, me'de:..drenfiknegt claar over alle
h~yl'€lliegen ;ma~~'iiO()·,zp.til'~~reyziger ~ toe nog..
11.n~t f{:hy:n~ gek~~. t~\,zy;n. ,.,dart; wenfr" hy hem nat
hoogJy~ toe, en bid dat hy daar toe koomen mogt'.Dog.
-bel: g~Rehy ~ntl'erIR!t n~tlggqed', Ja€t"\'lyrm:fi.taad van
den' gedl:, of Mt gclrtrak des'lithhanms, agt tezyn, ..voor'
zoo vee!'het tot bevotd~ti.ng: wn dat hOtJgite goecl dient,
ep da-thy God:s vrin<iifcl1ap' meerder deelagtig werd-e, en'
ftir€!'t-: @uffi'eer tot God's cere ty: dar aUes zoekt hy met
vollc'goedgtd:i-ftigfiya' ~',wetMfttnd.e da:teen igelyk van de
J.n.edge~enei1, zyner vremd:elingfchap' overvloedig tot za1ig-
hyd: d:aa;r'Vanvef'lienmGgt tytli. , . '
. My fhaakt ook eett·ortderfdiyd Uil{.fun eCiriJJk, n1itf;g~

e.-n- ge"MuthtjltgoeJ: z~·dalt l1yozi'gfIO,?it 6v~t het 1lt~·ttig,
e1P g'e11'eUic h&k.g~erJzyher' n.¥edgezel ':. bekolfimett·,. ~tef,}zy
het ~e'gdyk0bkfe~rb',fzy,;" waar in ~t"zuyve'tr{ It.JajsfJyd
ik1" Jievde bef.{aat; want: de red:e gebH~d" van,ha:rt-en re
wen1Teri, dat eetr igel'yk meifls vrrJ(J1#'lY, ehWat he.tnaan-
koomt, dat het hem tot een voedzerzyner VfbOtnhyd ge'-
dye: end'at hy, .alWat neilrYanntde:$elleucMyke: 0efetU~g'
~\:tP. VFoo'tnhyd gebf.'eektt',; l1aGP·zyn.en.· wens: bek~e ji,

- ., het
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het welkeen~waare philllntraopia, ~ens Iivend~lyd is.
AIzoo is hy blyde met Aen bly.~en, ,dIhunnen phgt b~-
tragtendedenprysder neeritighy.d: wegdragen : en IS
droevig metdendroevigen. Hierom ishy verre van den
1tyd.,enepichairekakia, verheuging _,in een~ anders ung~-
·Iuk. Ontmoethy.op den wegeenen.deligrnet of.vyanclig
mens ,by .wenil: hen een gezoncl. v;erfla-nd ineen ge-ro.ne;!
.Jichhaam; J.atze hun beteren en tot betere zinnen koo~
men mogen, om onder de goedeen vroome gerekent tc
konnen worden, met zlg aan Gods Wetten tot.een. goe:d
en regt ynde teonderwerpen: - , .~1 t. :.

.§6 .. Aandee'l.e lievd€vangoedwilli.ghyd ·kleevtaller!"
tlaaU: aan de weJdatuiighyd: ;dewelke rene 1JygifJg f1411 "de
tiievde is ,om a:tnde behoev:tige ,of.di met de'armoede
"W'cr1lelen. /let goedt, dlzt waar.tyN.: zooda.a11ig is ,'uaat'
.2yn v.erPloge.n f:edoen; en Je. Plt.i$...~te1tvan heJfshyd.e1J h.1!J:"'
Jeev.dbyd aan zynen l1a<lll:en ,dien ~_Npardedig zyn kan:~
-ite .~tnv'Yc7ien'; J:1et :7.y.;~t;_t gevail1ae hu!p'vlJ.'1). m~ttd of.,.
JJanil velie!1ft. '.Wesha1:ven de' 'WetteJi;van weldaadlghyd
'Zyn , dat de weld.oender 4(}(}r tUj[en'!p:raakfJy Got{voor de
2oodaan'ige bid ,en by de g.roote en magtige."Voarkefth.e.r.m-
beer. :verltrdtt" lOP idat. ZY.c~OOf hunlle:mildaadighyd.,of
~vefl1logefl(l gunfl:ibewyszyngebrek" lVerJlullen .mogten .
.Dewyl hy. ondettu{fen' 'de kleYtlIDoedige.vertrODjl· ~\,~p.-
heurt ,en raadgeevt, :om hun .doeD. V-0CDr:z~gtigt~ :bcleg...
;gen, Indien hy~ ·di hun werk niet ma.gtigi~i:y:n, katlt~
.hulp -xoollJ,len ~ ;hyneetnt;een ;gcihwht!tc>p'lig.,elldewitr.k-
111ygen' ~-;(fiibeA'ootbF~ken '.j :leentof:.f:Chetikt hy '~
lillJonderhyd'brerigt'-hyderr etenaigeti·vmligting. toe; iclen
:a.rmennoodruft , ..-den iiken puJf>mi~delen, 'ciehyremd.er-
:llngenherberge ,.·dennukten kfeedmge, en and.ere",.d1
•. ~waalyk geflelt vinden., ,het'tegenge~lde:go.erl1ge--
~(tltk "~p. ..verfdhaffehde" ·llo(j.~erre.lYllenudrlelen~l~
(l;j;~\.'" C C 2 der
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der, nadeel van 'Lyn ygen huysgezin, en zyne yge v.erbin.·
tems, dat toelaaten.

§, 7. flier heeft ook plaats de lievde '(;Janvr.indfthap,
dewelke ook eene zonderlinge vrugt van di Hevdeis, zoe-
k.cndeeene nauwer vereeniging met zyneuytgeliozc makkerr
tot ondertinge ptigtbewys, dewetke hy hekormzen he6bende
getro1J,wef:ykonderhoud, en verbrokeFt zjnde, tigtelyk door
zyn huygzaam gomoed herflelt. Dewyl de overeenfiem•.
ming del' gemoederen en begeertens hier van de wortelis ,
zoo is ze eerlyk, en heeft geen plants dan onder vroq,..
men, en Heunt op eel'lyke voorwaardens. Alfchoon wy
bier van, daan de phiiantrflOpian,. -mensli vendhyd in, VOor ••·
koomende gelegenthed:en aan aIle menffen-zonder onder-
fchyd verfchuld7.yn" zoo zynwe evenwelniet gehouden
onze vrindfchap te bewyzen dan alleen:aan vroome en eer'.•
lyke luyden, di tot di eenfiem~i~hyd ve<:r~igen'genegen.,
.z.yn\ W'aar.omwyeene voornguge verkizmg doen' moe .•
(en, waar doorwe di gene vooronze vrinden, howden ell
goedkeuren" diwe in onze vrindfchap inlaaten~ Maar
aangegaan 'Lynde,. moeten wy dezelve door den band va.
Vrede en Eendragtbewaaren, en zorg dragen dat geene
twifteu: en, verfchillende 'geYoelens OD'l.egemoederen daar
van' .af trekken:: wantdeVrede is eene weJgefchikte we:.
derzydze gerufihyd del' gemoed.eren in wederzydze om.
helzingen,. waardoor de eene' den anderenmet eene 'lon"
derlinge ftilhyd, vangeeft , zyn: werk onwerhindert laat
oefeneni,_ en het, minile' belerz.eL ,in.'Lynen loop:met'aan-
brengt. 'De Ee.1tdr~t is eeneeenfrenunighyd en; eene
welbereydc, ia'c\menftemming'Vanlgevoelensover het ynde
ende middcdenL Zoo. dathet zelve teo willert en met te
willen. eerft eene.vaile vrindfchap baart.. En niet toelaat
d.~ ,dez.elve.door' t:llJfenkQomende.ontmoetingen ligtelyk
1G':bftOken:word,. hier :v.anda'c\u ·eemdeels.de ,begee.rt'e' om
oi-.~. zynen,
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zynen vrind te behalJ-gen, met te vermyden het gene hem
met regt mishaagen kon; en anderdee1s de zagtzinnig'-
hyd, zynde eene zonderlinge vreedzaamhyd, evenge1yk..
liyd, en ingetogenthyd des gemoeds, den geeft op den
breyde1 houdende, dat hy niet ligt getergt of verftoort
werde. Aan dewelke aIs aangehegt is 'E7l"IElXEfoc. de gef:yk-
l1J.aatighyd, di aan de daaden.in zig eenen goeden uyt1eg
geevr, en de aanbrengers, dt het ongelyk door' een ver-
grootglas willen doen zien, niet aanHonds geloov geevt.
Ve Langmoed~$hyd is het, di de regtvaardige gramfchap'
vaB de verhaatte vraak afwend. 'lJe Verdraagzaamhyd i$
dat deugdwerk, 't we1k zelv niet in eenen wigtigen aan-
floot en beledigingen verbittert noeh getergt word. Wel-
ke deugdwerken wy ook tegen andere menffen, di ons
hevige g~fchil1enverwekk~n enfmaadheden aandoen, be...
hooren te gebruyken, om hen voor ons " en voor God
te winnen ... D9g zoo andere dien..b~nd',van.,vrindfchap
koomen te verbrektm ,. ZGO g~ied de lievde , inheledi:"
,gingen verbidJelyk, en in votdoeninge te ontvangen gemak-
k:e(yk te zyn:. ons te vreden houdende dat onze vrinden
tot betere zinnen geraakt zyn., .

§ 8~ VOQrderis hetde pligt van vrfnden J. man{anderen
«rmderlingmet raad en daad getrouwely k by te ikan" gee..•
ne geheymen te op.enbaaren, ernilig voor alle gevaar. te
waarfcnouwen, en de liften en,lagee vanboosaardige te
pntdekken: of zoo·men di frilzwygende ctfweeren kan.,
dat vaor af te ondernemen.; Malkanderen in.lovwaar.de'

- qefeningen ~an te fpooren; en 7.omwylenhehoudens. de'
maatighyd en eerbaarhyd, 7:igme~goede vrin.~en luftig
te maaken, zoo om-de v~r~!1tt:l¥k.~eden,v~n dlt leven te
verzagten, a]s om na de verlill.hgmg een 19e1ykte wak..
k7rder wederom tot. zynen.plig;tt~ doen. keeren. ",DeneeJ.:~
~lghyden geleerdhyd van ~fwe'Z.lge,'Vrm~n ,\an andere. , . ., C C3 '. . aaQl
"\':·"i
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a~nte pryzen , ,€n ,denetv.er goeden naam .doOrgetuyg~
i1:lS der waarhyd tegen allen !aiter te verdedlgen.

H ,OOFDO EEL III.
P"4l' ,de Ho"p eer;eJ bettren Levcn.s) ll) rvancUs';.!lfs

iegendct</ •

.S I'D' AT w A TBETERS vpor'den Mens., b<l-
" ' , ·~venLhefgenehy in dit leven' bezit,v~n 'den drt~
verg[a~d~n God te wa.gten {bat , raaden veele dipgen
aaQ ~'.mdlen wy £legs de onfler7JetyktIJyd7Jf#I., onzen. g~d?j
.;11s een grond .•leer~, ongefchonden bewaaren , "gefyk
ons dat in. de, eerfte Weetenfchap geI:ecraaJt i-s., O:llings.
hebbenweynlgedat ont~ent, ,en ,dat w.elvan. d;.eg~,nng!te
flag van Wysgeeren, dl met Epzkttur en Ptttttus tn zyne
'R,'ill. Nat:trat. B. VII. Hoof¥.f;. het'idelhyd, verdigt-
~efen, kinderlyke dwaasheden, en at fchlmpende zot-
terny nQemden, jndien iman4 getoo7Jde, dat de ziet 1ta
JendoodofJ.erbtee-rr, en nog ecnij,c'bezinning deetagtig 'tfJas:~
In iegende~l hebben de oudfie Chaldeers, ,Egiptenaal·s',
Hebreers, Griken, en-Latynen , byRa a:tle a1s~'yt'.eenen
m.oud geIeeraard, dat de zilen , van God g~fchaapen,
I),ijt~r7J""t&,' k~Y, n:" b,et W-e,lk ..AugttJfyn, Stttych. i,n ~Y",n 9. B,,o~:k,'
"Van de oude W,ysgeerte, beye1hgt~eeft. Zeer waaragtlg
te:~vr!!l,e~ok1e.s,:df ~itagorifl te ken~en:) ,··datze godtoo~
.engewe~ft ~yn, dl auderslI~deI?-~en gev()eld~n, wan~
neer hy tegt: 'Degodfooz,e. WtJ n~etdat zY1!e ztetolzf1er.~
~e!Jk~.J' ,opdal',h.Yntet op,'t geztgt 7Jandten regt'veerdt!"
g~ Regt~~im~fl!t,dl!f,:gtpltn;g~~opmefe,w~rt(~~<, ~~rhatr
-bbt'; "vt1t~gtltrt·d\t.tr by'; lpero~r4et#·'hy lIver Xlg zetvelt
C::'. 4'~ ter
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fer dotJa. Hoe waar dit 'leggen is, blykt ook daar uyt ;
om dat di den ondergang der zilen met het lichhaam be-
geerden", fiiet atreen aIle hoop en vrees na den doad uyt ..•
blutien, en aIle Godsdienfb en Geloov offiver werpen ,
ilaar ook al wac o'fldeF de menfien vroom, deugdzaan'l,
tegt~eerdig:eh eerlyk ,is, tell gronde to'euyttooijew" nre••
mende met dell, loon de rede weg, waarom de 'ltd, het!
on:1atlgenaame voar 't lichhaam 'lOW willennaalopell, en
't vlees kwaalyk handel:en en tegeilftteven. Voorwal<lr ".
wi behalvenhet tegenwoordige niets verwa:gt , di za:l~
geheel tot het. i~nvolgen zyncir vleeflyke ~egeerterts over..;
g:egeven 'iyrtde, met kontlen nala~ten:in; diefgelyke 'Vel''';:
H1-a:t-ken zyn hoogfle go~d \Toot zig te toeken" ,en' du ~l"j
leePl tel" harren nemert ~ am zoo lang als 't mogelykis, in,
eia,geniting van di we.lIuften're rt:iogenblyven", en vanl,nt ••.
mand daar in geil:()ol't te worderl. '"
-::'~~~,W y.~~<m;~verruygW<tb'(f(\'~~efi,-" ~,atdem:t'U~
of 'tweZbn de" ziel~, 0m da:t he't geettelyk ts ,.elYmetde:
ttytgebreyde dingen rtiets genieen hee£r" geheel en'al (j~,
fI!JOJf/Jdar 'is, d-at is, ondeelhaat, ioo d:at hetingeenc'
deelert, di het ook nier heefr" ontdct:an." 1ioch i1t Vet!'--
mhydtu\ de-eltjens g:efchyd~'rr kati: wordeth; Noeh ook tk.r-
~eJ7JS verflandig tevelt" getyk in het diel'ty:k leven d;b()t'
cite o't'itbinding v~ 't lichhaam gefchiieQ , kat,rge-zegt \\rof:..'
eteh weg: te vl'oeljen of fe'vetdwyrten, om dat hat <ilI:sHe:.,;
:tn!€lert .AaIide vaill de titt¥ha!~t'rielyl<:e0'ew~ellveffthltlt~
en"t ge~eele weZeW o/de'l1'tJf-UUr Vatl del'i geeft, atleertitli.
de werkelykhyd van' denken g€lege:n is; zo(:)dat de~~
tlleggenomen zij:nde de geh~ele zelV:fiandighyd: ,,":til oow
geefiweggenomen word:.W a~ uyt btykt dat 'rv~ de;'
te!?;~~lhe\fersgeQi\e d'eUT vaJn1'uyt:vlygt open is , dand~tf,(f'
~el1 tot d~s:z;e~Ts~'ertJi¥-itijig de uytvlu,gtl.ieifi:e-n,. l1e~
W'-elt~ten<1i1inllm.; ll>)' Ged dieaSC:b'eppe.r niiet().~8o¥t
~ ,,' is::
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, is: men moet weI bekennel'l, dat niets van God voord .•

gebragt is, 't welk tegen zynen wil en dank zow konnen
in wezen blyven.: maar ook niets, 't welk hy willende dat
bet blyve, zig het leven van~dengeell vernitigen en dat
tot Diet doen worden kan, {hat ook by hun vail, di God
voor den Schepper del' zilen erkennen : dog di dat niet
erkennen, ciikonnen ook geen begrip van de vernittging
maaken ~ ais van dewelke de natuur of geheel-al-ordening
~iets weet, en de rede ook overtuygendaanwyft, huy-
ten het begrip van de Goddelyke Almagt onmogelyk te
2yn. AIleen blyvt de vraag dan maar over, of de verni-
tiging, di aIleen ten opzigt van Gods volfirekte Almagt
mogelyk is; ook ten opzigt van de Goddelyke betaame-
lykhyd kaf) toegelaaten worden? Wantwyzienklw, dat
toiivemitiging Van den gee1l voar Gods deugden geemins
betaamelyk , en ten dien opzigt oak onmogelyk, of liver.
in geenerlye wyze te verwagten is. Gelykook geen zOO-
daanig voorbeeld van vernitiging ooit in dit geheelal be-
merkt is : God.r grondelooze Wj.rhyd, dewelke niets ver.•
geevs doet., verbied, 7.egik, dat een zoo heerlyk fchep-
2et, als ,de menifelyke geefr is, van God gefchaapen zyn,
2,OW, om dat wederom tot zynen ouden ftaat, om 7.00
te fpreken, van lliet 7.ynte br.engen: want het is het doen ~;
van een belachlyken beuz..elaar, en di onnuttelyk 7.ynen
tyd verfpilt, iets te maaken om weder te verbreken, en
met 7.oodaanigen uytfiag te werken, dat men niets ver-
r.igt heeft: voorwaar de geefr is te voortreffelyk een werk .•.
ftuk van God, dan dat hy dien uytnemenden fpigeI van
~lle ,deugden wederom zoodaanig verbrak, als of hem het
ganffe oogmerk van 'l.ynwerk ontf~hoten was, en hy het
voerdgebragte , als eene onnutteen onbedagte daad,
met verdriet in 7.ynen vorigen arbeyd weder in 't geheel
;GW kOlUlen willen verwerpen. Ziet eens op de ~~erlyk~. -. hyd
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hyd en uytfiekendhyd van't werk: -eng'YzuJt in denmenr
fllyke11geeft gew4ar worden een verfland, 't welk in 't be-
vatten van de voortreffelykUe voorwerpen noch verzwakt
!lOchbeledigtword, gelyk weI de liclihaameIyke zinnen,
maar veel eer van dezelve volmaakter gemaakt, en boven
ZIg zelven opgebeurt word ~ di oak, ten aanzien van de
wyze van konnen, de algemeene van de bezonderedin-
gen afzondert, en dezelve onfioffelyk en in 't algcmeen
befpigelt , op het voorledene en het toekoomende agt
geevt, -en deeze met gene vergelykt en 't ~ene ten ge-'
bl'uyk dient verzaamelt en aanneemt. Gy zult voorder ook
in dm zelven geeft vinden eenen wit met veritaltd gepaart,
dewelke gelyK het verfiand tot aIle waarhyd, ook alzoa,
tot aIle goed gedreven word, vermaak fchept in de.
fchoonhyd van Gods werken , en in de wonderbaare
konft, di in ider uytblinkt, en met eene vryhyd begaavt
is, waar door deze1ve zylle doeningen in'tbez.onder aan*'
ftelt: voorder is -dewil· tot Koningin over dit lichhaam
aange1J:elt, aan wien over de meefie lichhaamelyke doe-
ningen, en over aIlede drivten eh genegentheden het ge-
hied aanbevolen is. Wi erkent niet de voortreffelykhyd
van dat fchep1.~lboy-en aIle andere? Wi merkt niet dat
llCt allernaafi zynen Stigter vertoont? Zow di Schepper
zoo wynig voorzigtighydgehad hebben, om de uytkoomfl:
van dit zyn werk niet te voorzien? Zow hy zoo vergeevs
hebben willen werken? Ais ofhy zig vermaakt had in te-
beuzelen; met wedetom te verbreken en tot een nietzya
te brengen, het gene hy uyt het nietzyn voordgebragt
had. Gods 1I:Yterflebeftendighyd, en de onveranderlyk"":'
l1yd van zynen elders goedgekeurden raad, vergeleken.
zynde met zyne wyshyd, di in zynebefluyten onberou~
welyk is, verbied hem ook alzoo zyne wegen aan te l~g.•
&ell, ~ ant indien God de_ver!Jitiging, der zilen. wiki~~
~_. Dd dm
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dan moefrdi wil zyn of van zyn befiuyt" of van een be..,.
row 1t welk zynen voorg~anden genomen ra~d.verander-
de : nu het eerfre kan niet zyn , om dat hy claar dOQr het
ynde van zyn werk, overeenkoomendc met zyne eere en
heerlykhyd, bepaalt heeft, als het allerwaardigfre werk
tot het allergrood1:e ynde: Oak niet het laadl:e, om dat·
de ordening in zyncn raad vail:gef1:elt onveranderlyk be-
ftendig is, (;n am dat 111 God geenig berow plaars heeft.
, S 3. Om nu van dien onveranderlyk vafigefielden wille

van God voorder onderrigt te bekoomen, moetmcn dllt
medegc·weeten o'Verwegcn, 'r welk God de Seh~per valli
den ge?fl , in alier menffen gemoederen ingedrukt heefr,
het welk in een ider mens de plaats van God bekfeed, en
niets te vergeevs van God getuygt;· Want d.ee1.e gewiffe,
den mens di kwaalyk doet befchuidigende, en di zynen
pligt betragt vryfprekende , verfchrikt de gene op elke:
gedagte van de dood door de vreezeder frraffen; enver ..'
vrolykt de gem.oederen van deeze: enalzoo onderwyfi zy
ons uyt Gods naam, dat de ziel met her ontfioopen van
't lichhaam geenzins frervt ~ maar van dat werktuyg afge-
fchyden word ,om weder tot God te keeren ~ om aan
hem, als den opf'erllen Regter, rekeRfehap van' haar
doen te geven, op dat hy hier na van haaren toekoomen-
den fl:aat naar verdienfre oordeele.-

§ i. De onfrervelykhyd van 'de ,ziel vafigefrelt zynde ~
voIgt, d'at tie Mod Van den mens niets ander s is, dan eene
-verhuyzing van den geejf uyt dit verdc1''Vtyk Jichhaam:
welke levens wiifelbeurt noodw<mdig influyt de verande ...
ring van zynen fiaat, of in beter ,of in erger, naar dat
:my de g\luH: van de 0pperfte Godhyd of behoooen, ofzy-
lie·regtveerdige gramfchap op zig geladen heeft.
~..S;. ITJat G()d na den dood betel"e dingenwit govell ""~*.'Vrinden, qj. den pligt .vantrouwe ,dienl\knegte~

waar.••.
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waargenomen hebbfm,en hen tot eenen verhevener {hat,
dan zy in dit leven genoten hebben , opbeuren, magtnen
be{luyten. t. ~jt de voortreffilykhjd van dengeefl; waar
door hy den ftaat vah dir leven v~rre over~reft: want alle
de goederenaan Jeezen vremdelmg op dit aardryk gege-
ven, hebb.enbyna aIle hun opzigt alleeh gehad op de on-
<lerireuning van dit Iiehhaam, of op de vreedzaatne in-
wooning vah den gee1l:in het zelve; hebbertde byna uyt
bet aardze aIleen<1idingen bereykt, detvelke hy tnet de
Beeften gemeen gehad heeft: maar dewyl onze gefehaape
geeft hooger dingen bevatten kan, en Jat ook Jeeze on-
dermaanige dingen :niets tot de verdert~ opciring van den
geefi toebrengen: zoo voIgt; dat de eew di op deeze
vremaelingfenap befiemt is te volgen, aan den geeft be.•
tere goederen , di 01' zyrte verhevenet vatbaarhyd pa1feu,
toebrengen zal, wanneer hy, van de tnoeilyke zorge dee-
2eslichhaa.t1\s.:'1emofi., ge\vaarworden zal tot eenen nt-
wen ftaat, di t'eenetnaal verfiandiglS', ,geroepen te zyn.
DerhaIven kan een vrind Gods bp 't getuygenis zynet ge•.
wi1fe, wanneer hy uyt deezen beneden ftaatvertrekt, zig
beloven tot God te gaan, en hem te zullen bevinden, zy'"
ne wezentlykhyd' of natfl,ur volmaakter te maaken, de.:.
welke alsdan nade aflegging van de zorge des hehhaams
zyn ygen beutt zaJwaarnemen.

. .2. Het 'lelv~e word uyt de 6egeerte ze~v van de ziel,
dewelke onyndlgzynde, naa een (myndlg goed haakt,
noch nader bewezert. Het is nimahd verborgen, dat d~

. begeerte van de 'liel, in dit Ieven geenig goed, 't welk
den dorfi de'r zile heeft konnen leflen, buyten God ge•..
vonden heeft: als dewelke noeh tyd, noeh plaats, noch
leven, noch vermaak, noeh eer, noeh gezag, noeh yn,i;
~yk eenig ander goed, hoe groot ook, hebben konnett
volOoen." om claar in te hehben Konnen berufren.. Nodi
\3 Dd 2 oak
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oak God zelv tot noch toe zoodaanig heeft konnen geni~
ten, datze verzadigt 'Lyndemet verlatngen'lOWnaa eene
vee1 naauwer en vryer geniting (zander de minfre verhin-
dering. By heeft ons eene 'leer enge en bepaaIde kenni:s
gegeven , een wil di zig veeI verder uytHrekt, en gelyk-
we ge'legt hebben, eene onyndige begeeIte heeft , di
niet dan qoor de geniting van 't onyndige t€ verzaden is;
het welk niet voltooit worden kan dan met de nyterfte
uytbreyding van 't verfiand: waarom zy dien that van
volmaakthyd met de verhuyzing uyt dit nevelagtig lich-
haam hoopt, den wel1).en'ly hemerkt hier in (lit leven aan
nimal1d vergunt te worden. Nu dan, dewyl di wyd~uyt•.
gefirekte begeerte van den wil des geeJ1s, hem dient tot
een prikkel zyner neerfiighyd om,God te dinen :en dat .
di zeiv door de hand Gods in de menffe1yke'lid i;ngefchre•.
ven is: zoo moetmen fiiet gelooven, dat God 'loodaani-
,ge begeerte· niet 'lOWwillen voIdoen ." en dat in 'lynell
trouwen dienil:knegt: want dan 'lOWdezeIveaan den mens,
ze1v di God diende., aIken tot pyniging, en eene eeWl-
ge.kwelling verfirekken: om dat cii doril nooit 'lOWver~
.zadigt worden, en de hOQpi,de1'lyn, en den mens bcdri-
,gende, om van God eewig gekwe1t te worden: het welk
zeer vetre van diengo,eden God, di den ontfchuldigen zob•.
'daanig geenzins {haft, geagt moet worden vervreemt te 'lyn..
. §:6. Maar om di Iaatfle bewysrede,,. van di in den geeil:
ingedrukte begeerte , am God, als het eenige hoogfic
goed, met ver'ladiging t.egeniten, ontleent, fterker aan
te dringen..." nierken wy aan, dat di begeerte-niet te ver'"
geevs zyu k.an. I. -Om dat dlgoedis, en van Goo zelv
niet afg~.keurt kan worden: waRt zy fieunt op een regt
pordeel van God, waat door de geefr, di naa·de geni.•
ring 'Jan God verlangt,. vail:fielt, dat de geniting vanhct
~'1are go.e.dnerge,ns, dan in God alleen;, te vinden is:

als
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:ds zynde het eenige beginzel van aUegehaapte' volmaakt:-
heden: het welkwaar , .en vaar God zeerheerlyk zynde,
een teken is van een geeft, di met denGoddelyken wi!
en meening geJ.ykvormigis. Ook kan het w~gens de hai,.
lighyd van God, de:velke die~ di naar ~em gelykt en oak
zyne ygene cere bemlOt, geenzmsgefchtden, d:at€en~Z0f)
hailige begeerte,. en di aan G()d zoo heerlyk i.s, de Go~
delyke goedkeuring niet 'LOW weg dragen" di door des:..
.zelvsverzadiging geil:aavtmoelt worden. 2.. Bier koomt
nog by, dat di begeerte ook betaamelyk is aan God's 01t1tyt-
puttelyke goedhyd. .Want nademaal Godsgoedhyd aan
(len geefr de vermogens van verfiand en wil bygezetheeft:
.en dat tuifen deeze beyde zoodaanlgen eenHemmig-ver•.
band is, dat de wi.Ihet goede, 't welk het vedbnd aIs
goed begrepen heeft , nooit afkeurt:. aUemenffelyke ge;.
lukzalighyd is byna daar in gelegen ,. dat de vatba:l!hyd
.van't verita:nd.toteene. veeIdig.eren klaar<1erkenni.tTeV<l'lll
'waarhyd en -goedhyd meer en meer uytgebreyd' warde-·:
:Op dat de wil,. zonder. vel>toeven en buyten g~vaar vau
dwaaling,. zig tot de omhelzing van 't begrepen goed be,..
geve. Her is ookaan de Goddelyke gped,hyd betaamelyk
.divermeerd.eriug.van gaven, aan di daar na·ilaan,., Je gc;.
ven, gelyk dat ook de ondervinding keraaJ;t , . dat de
menifen in dit leven allenxkens en by tra-ppen.ook tot dlt
'vermeerdering van· kennis opgeleyd worden. NademaaJ.
:dan de geeH, van het lichhaam affchydend.e in het den'!"
ken volhard,. en onder G9ds Voqrzipighyq. geleert heeft
.ded~nkbeelden ~erdinge? ,. veeltyds met. vetm~~rdering
~an hgt en kenals te befplgelen; zoo kan het met andets
:wezen, of God rooet di klaare denkbe~lden il"t zym~vrilli-
din, waal:'mede. zy tot hem overgaan, onderhou.den,
~n daarze nog eenigzins. met duyfiernHfe bezwalkt Wa3Jlr

t~n". befchynen, met vermeerdering van.een nie\\'. l;D~i
: '. J D d.3· . .' H '~~;.
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'?-00 vee! als g~}1og'is·oin. het ge1ukkig· vetmaak van den wit
~lhd~ .veteenigl~g metGc>d te Voedel1: want ait is:het ee-
:nige, 'waal' door 'de mens in eenen zaligen ()mgartgen wan-
·d.el met, God voltnaakter worden kan: te weeten, dat
-God 'lyn ygen 9.enkbeeld in't vedland van den gee!1="in
~(1)IJe:1igt-cn luyfier ftelle, wanrteet-hy den geeH, uyt het
-lmhliaain verhuyzende, 111 eene nadere gebuurfehap, om
,zoo te fpreken, tot zigbterigt.

§ 7. Hier regen is de tegenwetp van wYIlig verinogen,
fiellende dat de ziel in het denkenzeet veel van het lieh ...
'haam afhatigt "en o;vefZliiks'in den ftaat net· fehydlhg,
vahhet regre; lt~tktlIygberoovt is: want dat het 90k door
-<Ieervarenis blykt, dat de zeden van den geell: de geftelt-
:hyd yah -'t Uchhaamopvelgen, Maar al dat leeraaten
moetmei1 aanh1erkeh; de 1.uyvete veril:aaning van den
.geeft. met de Inbeelding te verfuengen: want aHchoon het
waatis;, datde geefl:, zoo lang'J:iymetnet:lichhaam vet-
eent is, or zekere bewegingen 'oet dietlyke geefienof
zenl1w-zappen, andere en andere beeldeniifen vande
<>mfl:aande lichhaainen ontvangt en bevat: zoo ka.n egtet
ook geenzins gelochent worden , dat dezelve Voor het
meerder gedet4te'lZoo verWert 'lyn ~,datze de redenkave .•.
ling van den geeftmeer,hinderlyk dan behulpzaam zyn,
ten zy dezelve door het tuffenkoomen-vaneen aandagtig
oordeel 'verbetert worden: want dO<.~rde bedrieglykhe-
<len van di inbeelding word de 'lie! ten meeHen deelen to~
dwaali:ngen verlbkt. W~arolll me'nveel eer ~ebenuyten
'had,- dat de' gedl: tof dezuyvete vetflMfiing des te be .•
kwaamer lyn zow, hoe ,hy meef va,rt de beg~yppen diet
.ce~ldehiffen bevryd was: want wanneer hy dt denkbee1 •.
deh~ dewelke God hem om aUeenen op zig zelven te be•
.fch~~~e~ voorflel1~~,~~, enkelrk:~,'l~y~€rlr'~ befpigelt,
.zbYen: aYe-7.yne begnppen klaarder" en- hgrer V()or-k~omen;
( ..• ' om
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om'datze ,zuyverlyk :z.yq, : .etId~ geefr 2elv.zal, ':q1inder
verhindert 'l:ynde van de, togten dl uyt het hchha~m ont~
fhan, veel vaardigerzyn om zig,vanzynen pligt te .kwy-
ten: ,want de bew~gingen der dierlyke geeH:en" verhi~1.•
deren de ziel veeltyds inditlevendo01;hunl1e~uff~nfp~a<lk~
en breken de goede g€dagten af" konnende tuets t€t wer~
reId toebrengen " om de befchouwing van geefteIyke din~
gen te wyzigen of te zuyveren.

§ 8. Indien evenwel imand twyfelen mogt" of daar uyt
zelv weI voIgt, dat den jfaat van de afgefchyde ziet, fen
opzigt. van aUejferve,!de, he~er zyn ZQW, dan d~n tegenj,.
woordtgen. om dat dl bevrydlllg van de hmdermifen des

, lichhaams, zoo welden kwaaden, als den goeden, ge~
meen is? di weete, dat de geIukzalighyd van de afge-
fchyde zie! niet zoo 'Leer van de klaarhyd del'denkbeeIde;R
afhangt, 'ais weI v~nderzelveraangenaame vreugd€,. voor.
~<;)O vecl.'LY ,een,we£otoo~.dRen. van €~mg vaft en g-e'"
neuchlyk goed, dat met de ziel 'vereetiigt" eR om van
baar genoten te worden tegenwoordig is. Dewyl het nu
ook aan de m;agt van den Schepper ftaat,. de gedagten
van den geeH tc wyzigen) en dezelye ook aan onaange .•
naarne envreeflyke denk~eeideR vat! te heg~€n,. en zoo .•
d~anig daar aan te verknogten" dat zig de geeft daar van
met Dntdo.~n kan : zoo voIgt,. hoe klaarder een vreefly-
ke vertoomng den geefr yoorkoomt, hoe hy,. door het
bykoomen van een kw.aad medegeweeten,. ook te vree .•
d.er pyniging van di lVertooning ontvangt en gewaar word.
Inzonderhyd wanneer de g.eeil:van het lich.haam afgef.ahy..;
den en op zyn zelven beftaande" niets voor handen heefti
em zig van een onaangenaam voorwerp te ontfl.aan ~.val1
dat geiigt afte wenden. Maar in tege~deel de geeft me~
Ylatte en ~eneuchl~ke denkbeelden ,.' en met eene gQeae'
~etuygems des,meaeg.~wee~ep.s, verblly~de) ,v~rk1t
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daar uyt de grood1:e.vreugdedes gemoeds, 'en de eewige
geniting van.verzadiging in zyn hoogite vedangen, di hem
nodir zal benomen worden. Deezen laatHen toeftand zyn
wy gewoon den fraat del' eewige zalighyd, en den eel'.
~en, def eewige verdoemenis temoemen: dewyl zy im
den laa-tilen tot God naderenals tot een vrind, di hun1

gemoed met vaile vl'eugde doortintelt: en in den eerJ1en'
koomen' zy tot eenen vergramden God, dl zyne verfmaa-,
del'Saan de-knagingen vaneenbytendgeweeten overgeevt,
en met de uyterfte fchrik, zoo dikmaals aIszeop hem dcn-'
k£n, doet bevangen worden~; ~ " '

§ 9. 'Deezebetere of ergere jand van den geeft hangt af'
van het betragt.en, of verzuymen van zynen pligt; en dat
wei om het verband, 't welk God gefrelt heeft tuJ[m de
tlev!>d, en de.rzetv.r loon, namelyk eene geluk'lalige be~
zittmg, na den dood, van het eewige leven: als ook
t1JJ[ende ftraf., en de overtreding van de GodJelyke Wet,
op dat.de kwaade daaden hunne l'egtveerdige vergelding,
door de Wet vail:geftelt " bekoomen zowden. Hier van
daan heeft de aangebore Wet hunne flaving, zoo dat uyt
aanmerking van dat verband de hoop om aien loon te er-
langen aan de, onderhouders van de Wet gegeven, en de
vreeze del' firaf aan derzelver verbrekers bedreygt IS:
waarom in deezen een aangeboren 'Vcrbond erkent moet
worden" gelyk uyt de l'ede en het medegeweeten klaar
blykt; het welk een 'lalig leven na den dood, onder be-
ding van beweze gehoorzaamhyd van de.W et, beloovt:
maar eenen eewigen vloek aan di deszelvs Regten fchen-
den, drygt. Waarom :dlemenfIen, uyt aangeboren aard
onder dit verbond geftelt 'lynde, ook naar zyne Wet ge·
ool'deelt koomen te worden van hem , di de opperHe
Regter del' werl'eld zynde, een igeIyk om rekenfchap van
zyn, qoen t;egeyen ,. onderworpen heeft, en ten dien yn~
.pe na den dood voor zynen RegterJ1:oel roept. § 10.
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§ 101 Nu het eerfte verhand tujJe1tde deugd of het 7101-
IJrettgen der Wet _~ntuffen de.noverpang vall de ziei ,ttyt
het tichhaamv.erhuyzende, in den jf4at .tiergeJu-kzatighyt(,
word b.eveiligt. I. Uyt de voH1:andighydvan Gods vrinlJ.
flhap; want wi op Gods roepen, uyt dit lichhaam ver-
trekt, en ats cen vrj,td van God, tot hem overgaande.
met regte engeneuchlyke denkbeelden; di kan niet na~
laaten tot deeze verandering van fiaat te geraaken, di hy
met ondervinding van Gods volherdende goedgunflighyd
ondergaan moet; dewe1ke wegens de onverbroke vrind ..
fchap geenzins gedogen kan, dat zynen getrouwendienft-
knegt van hem verfiooten zow worden.

2. Vloeyt, uyt Gods haiJighyd, dat hy l.igontrent het
onderhoudeb of verwaarloozen van zyne Wet, niet on-
verfchillig gedragen kan, als of hy zig niet liet -gekgen
leggen of'r gehande1t was volgens zyne betaamelykhyd.,
of in tegendeeL Waar uyt voIgt, dat hy behondens zyna.
hailighyd, geene Wet, zonder di te fraven -ente bekrag-
tigen, heeft konnetauy!tgeven : noch dezelvde uytkoomil
laaten aan di dezelve gehoorzaamt of overtreed, als of
het onderhouden of fchenden zyner Wetten even veel, of
cen endeze1vde zaak was.

3. Vyt het getuygen.is des medegeweete11S, waar dQor
wy v:ermaant wonlen., dat een getrouwe dienfiknegt
Gods, wanneer hyftervt, niets vanGod tevreezenheeft.:
en dat,na den dood de eewe van vergelding zeker is, om
datder hoozen fiand indit leven ten meeftendeelen byna
gelukkiger is ,dan den {hat del' vl'oomen: zoo dat'derhal_
yen de nawkeurigeverge~ding del' werken, di nietzon.
del' veel moeite in dit leven vel'l'igt 1:yn, tot in eene an~
aere eewe, di del' rufte is, uytgefielt moet blyven, de-
welke dan ook noodwendig na deezeeew, Waar in alles
~s verwart.en verwaarlooft fchynt teleggen, volgenmoet.

j. E e 5 II.
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§u .. Maar;het7J,er.li~n" " 't welk te' w:eegJ bvengt ~ "at

tlejlrafft.:de.1tbooflip8*der. opdc biteN voigt: ,. fth06n' mfjt ec'..,
nen kmgza_'1I ired, biykt· ook. 1. 'VyP de~i.4tzAs "e~
'taamelykhyd': want de rede Ieeraart, dat eerr gocl!looze,
wanneer de goederen deezer werreid h.em begeven·" of
.oat hy met atlegging zyns lichmaams van dezel ve afgerukt
word, met regt van dat opperfre goed, 't we1k hy zoo
godIo,ofiyk veragt, en zoo iChandelyken dertel verfmaad
h~eft , ver£teken blyv.e.

2. 'Vyt Gods vreekendegeregt'ighyd: voIgt ook vQorder,
d~t de Regtet der. werreld de fchendi;l1g z.yner 'Vetten
met ongeftraft laateni kan:, at zoo wymg aIs dezelve pry~
'Len of goedkeuren als wel ged~t1',zJulde: en dewylwydat
,in het Hoofd-deel van Gods deugden, bewe7.¢tl;hebben,
geevt ons dat nu eenen vaHen,grond, om dat'vel1bandals.
Ze~eI1'en, onverbrekelyk te erktmnen.

3.. Vy.t het gctuygeltis van de befthutaigendB·gewip, de.
welke verklaavende den fchender van, Gods Wet kijuldig,
.aan gekwetfre H.oogaanzienIykhyd Gods, en: den. geeft
uyt dit lichhaam verhuyzende ilandv.afiig, aanklevende,
t€ weeg brtlugt, dar hy ook, op het aanfchouwen van-
Gods heerlyke Hoogaanzienlykhyd." niet nalaateu, kan ceu'.'
'grooter fcha~mte over zyne fchelmfe begaa.,nemifdaad, en
+l~n,eewigknaagenden worm z.yne.r gewiiIe te gevoelen,.
di hem de verwaarloozing van het opperile goed, Yerwy:t~
Weshalven de w~g des. zondaars hem tot zyn eewig ver·
derv heenen leyd » indien hy onverzoent met God uyt dir
leven vertr,ekt , als zullende beproe,~en. de kragt van d~
Goddelyke gramfchap met de uyterfre verfchrikkinge.
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H 0 0 F 0 0 EE.L I V.
Van de Zonde in de Werre!d inge!(pomen J en o"ver de

menfthen Heerf&hende.

§I. GElyk de mens. tot naakoomen vanzynen pligt
. door de Wet aan God verbonden en vaHgeklon..;

ken is ; zoo word hyin tegendeel gezegt te zlmdigelt)
iva-nneer hy door :eene nawkeurige onderhouding van de
aangoooreWet zynenpJigt niet voldoet: zoo dat over",:
.zulks de zonde eene ontbering is van het gene naarden eys
van-de Wet tegenwoordigendaar by zynmoeH:: of ee1te
Zlfdwaati~g 'Van den reget -en rigtftocr des. tMJeNS ,tloor d~
Wet voorgefthreven. -. ' :
lL$~2~.'Wyil:ellen,den aardaf'de·natu1'£f 'lIer~·*",el'ft~
onWle';'ing -) dewelke een afwezen is van 't gene, het ",:,el-
ke'aanzyn'moeH:-, eer dat de mensdenlof en goedkeunng
van God verkrygen kon. Deeze uytbeelding fluyt dan
den aard del' zonde uyt, aI wat fielligzaakelyk is;wanr
al wat ~ls ftellig 'zaakelykbegrepen word, dat is vanGod,
en moet by gevolgvoor een goedgehouden worden. En
tenzy'men op deeze wyze de zaakelykhyd van de zonde
uytiluyt, zoo is alle uytleg van den oorfprong der zonde
twyfelag6g. 'De Manicheers, eertyds hier op niet gelet
heb~ende ,.,ZyBtot dee1;~dwaaling.ve.nratlen, ,datze twet
eewtge 6eg:nj[eten alter dtngen verdlgt hebben, den Nne,.
als delt jfigt~r van het goede, en .den anderen, '?a.·nhet
-Rwaade. HIer van daan zyn ook dl wonderlyke gIifmgett
VQn andere Wlsgeeren, welkers gevoelen dc·Gnofliken
~gs mUley heeft, Jlellemle, datalte Iewaad tidJhaa .•
'ttwijk I!C, 'en :uj1tolt.rticbhtJam ,zYften oorJPr()..ng iJek~~
·.i Ee 2 waar
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waar mede de geeir" als hy daar van. word aangedaan"
befmet word.. Om derhalven deeze gro,vedwaalingen te
vermyden ,oordeelen wy di gene de zaak beter begre;..
pen te hebben, dewelke de zonde befchryven, als..een
nalia.ting of verzuyming van het noodige en fchuldige"
't welk de pligtbetragting vereyfl:, di zig in orrze betrag-
tingen by wyze van eene ontberinge heeft. Evenwel
moetmen dezelve niet by wyze van eene enkete- ontkenning
begrypen; want deeze is maar aIleen eene omtuyning van
de volmaaktilly€d.van eenigelyk gefchaapen,ding., di geen••
zins verw:erpelyk is: want het gene van cen zaark ontk.ent
word, dat:b~hoort gcenzin&tot het denkbeeld vandi zaak.,
't welk door Gods vrymagtig befiuyt,_ bepaalt is: welkers
tegendeel in,de olltberingen plaats heeft~. di een afwezen
van-dat gene te kennen geven,- bet. welke,' om het ge.,.
fre1dewezen uyt te maaken, daarby'lyn,modl. Dus is
het cent! o,ntrkenning,dat de mens geene hoornen heeft, di
den Offen en Bokkea gegeven zyn, en gans niet tot het
wezen van den mens behooren.;: maar het is eeneontbe-
~ing , indlen h¥ geene·oogen heeft ,. di tot de volmaakthyd
van het menffeIyke wezen vereyft worden~ Oak heeft zig
deezezaak niet andel's in,de 'lcden, het is eene'ontkenni1Jg
dar de mens niet alIes van God-begrypt:. maar dat fir-ekr
hem tot geenondeugd ; om dat tot desze1vswezenalleen
een yndig. verftand· behoort. Maar eene voifiage onkun-
de v,anG?d~~s ee1lc ont-beriJtg, om dat hy het d~nkbee1d
van God in zlg.hebbende ,. dar verzuymt te befplgelen en
naa t.e.fpooren~

§ 3. Dog de mens in,zyn denkbeeld befchowt ,. is om
7-°0, te fpreken- weI zondiglyk, dat is de zonde onderhe...
vig.:; maar geenzins metterdaad zondig; want dat eerfte
behoor.t tot 'lyn welen,. d'athy kan dwaalenin''lyn oor ..•
~" en 7.ondigen: doghet laatfte g~ell'z.ins,.het welk

naa
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naa ondeugenthyd fmaakt. Hi~rom firekt ,het den m~ns.
tot geen ondeugd, dat hy 1.0ndlgen kan" als hy maar met
zondigt: het is genog dat hy, de dwaaling van zyn oor-
deel ,. doordeszelvs fchorffing, en mitfdien ook de zon-
de konnende vermydes, di ook· vermyd, om ~yswaar-
dig te zyn ;, en te befchuldigen " indien hy de behoorlyke
voorzigtighyd niet aanwend. ,

§ 4. Dit te konnen zondigen 7 word d'aar ip gegrondvefr,
dat hy oenen wit van God ontvangen heeft, di zig veet.
-;pyderdan het verftant Ilytflrekt; dewelke ~ inclien hy het
behoorlyk begrip van den geefi voorkoomt in zyn oordeel
te yellen, zoo verkidl: hy ligtelyk den fchyll voor dezaak"
en word alzoo bedrogen ,en bedriegt zig zel¥eD'. De
eerfte weetenfchap zelv heeft ODS geleeraart" dat de wit
~eer wyd uytgefir.ekt zynde, een oOlideel.vellcakan. va1'l'
dingen di hy nog niet klaar en onderfchydea bevat heeft ;
al~ OQk dat·de mens cen ver1angen· nall' een{)ftyntig ,goe4i
heeft; maar dat ondertuffen zyn verfland, in cell, enge
per~ befloten, zeer hepaald is: want door de mewufihyd,
blykt klaar, dat hy 'leer vee1e dingen, geenzins vel~ftaat
noch, weet, en dat God de alweetenhyd voop zig aileen
behowdell heeft. De geeft derhalven." nog vaneenige-
zaak onkundig zynde, en dik wils v.an deze1ve iets ver-
moedende" dwaalt ook veeltyds in zyn oordcel, gelyk
datde ondervinding dagelyks leeraart., .Maar nademaal de
wit vry is, zoo dat hy zyn oordeel npfc;horten-" en dat
tot in eenen anderen tyd uyti1:ellen, of de zaak onbepaaln
laaten kan, naar 'lyn ygen. welgevallen;, zoo kan fiy de
dwaaling., en 't gene daar uyt voordkoomt, ook de zon-.
de vermyden, met niets van di ding~n" dewelke buy ten
den werk-kring des verfumds geflelt zyn,. te bepaalen"
en met geen oordeeI te. yellen dan over't gene klaf,lf en on",
9.etfchyden begrepen is. Bier van:daan kan hetdOPll't

Ee 3 mis~
..J
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mis~P1Jty'k van,den-vl'o/en wi! gebeuren, dat imand over de
zedelyke ·goedhyC!l, ·ofdedaar regen over ftaan3e ikwaad ..
hrd 'Vaneen zaak z.yno0rdeel verhaafl:, eer :hyde zaak
weI ·ge-vat, ,of volgens den regel van 't medegeweeten,
geJ:yk het 'behoorde, grondig doorkeken 'heeft : .in we~
gevalhyeenmisl1ag ·begaande, -befluyten meet uyt voor-
oordeel te werk te gaan, met niet te doen 't gee-nd.e rede
belaft. ''Vyt dit mis6r1tyk van denvtyenwl!, vloeijen
khandelyke zonden,di aan de nala.atighyd vaneen-Wet-
tig oordeel, en aan de yoorh>aarighycl. van' den geefrom
zynebegeeftef1s\tQ{J{d;l'e<~,.' lt~efchrev:eJlm{}'ete1\
w(}rdetl':Jworl8.ftf\hlet de·eerfie milaaterihyd v~mzynen
fbbuldigenpligtbegata-nword .

. ,§ ,.. Men moet :hieT'ook voorJier aal1merken ,dat 'God
~.(}lgens-vyll~Jhetaamelyk>hyd~d~nmens niet ,heeft konnen
fch'€'PPd~·zefiety:kNettdd];iten,dfin eenen {hat , waar in
~'de z~enlnmt: v.ermyden kon·: dmdath:y ~oe ddehde
de Stigte,r van netkwaad, ·of dat:bet ze1vde'is van de ~(jh;'
de worden·zotv ,het welke van God , het ,opper-fie m~g-
tigi~ We'lend, ongerym~ te denken is, en aan wien
ookZ:Yfiwer.k.1 ltWelk zyn denkbGeld beand woord,. geen ...
'l.iJ,$.mishaagen·{kan~ 'NOOB hy z{')w·ook ona:er bedryging.
van.ftra1, ,d:enmens geeneFl pligt konnen afvoorderen;
denwelken hy '0nmogelyk inil:aat was ,om te kOhn.en vo\:-
bremgen:. iDerhalven zal het tot uytvorffing 'vanden oor ..
£prong der ·zonde -genog .zyn, datwe den mens in deri Huat
"anbepr0ev~nga:an!l1erken zoodaanig gei'lelt 'en 'gefchaa~
pen,geweefite zyn·, dathy dedwa~lingen en ronden zow
l1ebben konnoo vermyden, indien de gee1l:den pligt van
fchuldigen aaooagt en van eert regtfchaapenoordeel geoe-
imth:ad: maar 'in tegendee1 -dathy dwaalt en·Gods·W et
6J,tervteed, indien ·hy'-zyne vryhydmisbruy1\ende, ;voor
ee~~t'6ndetrl<:>ek der·diPlgen, eli Vt3'W'e'en1kIMT..en un-
. : .' ' de~
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derfchyden begrip;, tot toeflemming overhelt en zonder
rede verkieft daarr''lyne beg~te hem toe dryvt.

§ 6. Onderwylen kan nimand in twyfel trekken, dar
,;tJ ~nde in:de;werneJiI i»ge.k.afJm£n, if, ,., diim agt ne€mt dat
tie zwaapc mifllaaden m~t den dood, de min4mc met geld-
hoe.~eIW.ofIy,vfiraflen, wOl:den gefu:afitt ~,e~ p.ciJ~zood1:ey-
t1)~lyk begaan worden , datze ongeflraft door~an~' Ii
zwyge van ktyltigheden ,. waar van het fpreekwoord voord-
gekoQtnen is, de Schaut agt het: kteyntje niet; het welk
~t.er in, de Goddelyke Vuurfchaar weI. in age genomen
word, door dien de allerminile overtreding cen. fchen-
ding van de Goddelyke Wd: is.. Wilimand de fmette en
het inilu:ypen cler zonde ~ waar doorz.e ..de.:ganffe·.wer:reld
bekropen heeft , en de heerfchappy over aIle menifen
voert,. wat nawkeuriger ih:zien, eli ,Haa.zyneoogernop
zoo veele woefle en;wilde. Volker:en,. di tegell hetM'ens+
~m"aU~,vIelld..hy4 plegen )', en 'ongemafli€rtzynd'¢',' m:eer'
met Beeren eniLu¥perds;, dan met men'ifen te' ver.gelyken
zyn. Verfchyde leven by den t<ilO¥~ ~t1 L atdecer.zyn
verwyvt en in wellu£l:en wegvloeijende. Di onder de
V olkeren de beitgemanierde . geagt" w:ier,den,; waaren
tie Romeynen; maar.hQecgrQvQnder,h~(" d.ogmet meer
ghmp en gevynflhyd, gezondigt is geweefi, leeraaren,
cl,~Schimp..:fch.ry.V:"e.re,'n, en~andete.·Qpe,nbac~re'beri~~,d, ~,'~
2~de;n. ,lioor Nazo over de..booShy.d van' 't nlenilelykt g~
j}agt in 't g~meen,kltlgen. . .

• • • NfJni hof}es. 4b:hof}it.etutu.r,. . .
Non/1Jcer a,go1t,c1"(}" fr,atr.um. fJuoquegrrati.a nam efA.
ImrlZttJet: e:.ri.tio 'Uir c.o,yttgis.", iUtNlmritiJ' .' ,
Fitii4s tmte. die.mpatrioJ' infJfl.irit: in.4111J~:S.
Lurid/J teTribiks. miftent llC..onita..;n'o.v.eTca£'.

,";~l:J;{io=jfj:~Yl~;rr~sV;;;:~~~etj:;/;~~t-Cil.- '. 1)at
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Dat is:

De Waard is voor zyn Gaft, de Schoon-vaar VQOr zy.
Zoon,

Niet vylig; zeldeIllkoomt oak Broeders vree ten toon,
De Man zoekt 's Vrows ver-derv, de Vrouwenweer der

Mannen,
De Zoon zow voor den tyd zyn Vader weI verbannen: .

De Stiev-moer meng.t vergiv. De Godvrugt is v.erjaagt,
De laatfre Hemeling , bereyd zig ook-de Maagt

Aftrea.~ met het Regt, v.and'Aarde te vertrekken,
Di 2ig met bioed bemoril: door fchennis laat bevlekken.. .

Laatons onze Dogen wenden op de gene, di hoewel
zeldzaame., egter de befte fchynen; nimand van deeze
zaJder gevonden worden, di zyns niet, van deeze of ge-
ne misval of dwaaling begaan te hebben, bewuil zal zyn~
Hier van daan dit uggen:

Nimand di zonder misjlag leevt,
CZJeb4f.e i.J~di4e.miuje heeft.

En wi in 't kleynfte zig ver~ypt, is van aIle veroordeelt;
want degehoorza.amhyd, di hy in zommige dingeR oe ..•
fent, koomt zoo zeer niet voord uyt enkel gehoorzaam-
hrd, als weI uyt proaireefli een voornemen, of eene ver-
klzing van dien£1:en, di hem weI aanllaan; niet om datze
God, maar hem ,dize doet, behugen; want anderzins
zow de egte rede van gehoorzaamhyd den menifelyken
geeil:ook in kleynigheden aan zynen pligt verbonden heb.-
ben, dewyl zy zigdaar in ook van Gods wiI bewail: vind.
i 7. Dat deeze algemeene verdorventhydinzeden, di't

~. .. ' menffe~
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menifelyk geflagt beheerfu; niet,eeniglyk zynen oorfprong
beeft uyt kwaade 'voorbeelden , 'en"de algem€ene jeuke-
righyd -om 1mdere:naar te \Tolgen, Dlykt·daaruyt,dat
een 19e1yk,in zig van zyne kindshyd af; ,ja'in de eerftge .•
.bore Kmderen , 'leer ongeregelde "hertstogten :gewaar
word" die';dewetten" 'van de .rede voorkoomen " en
veeltyds te buy ten gaan. Dit word ook hevefiigt van del'
Gencesheerenzeggen, door langwylige ondervinding<in
't'gemeen aangenomen, dat ,de zeden de.;gemoeds de ge.•

jletthyd val/,'t tichhaamvotgelJ. Hier uyt maaken wy een
befiuyt , "dat wy 'londaaren geboren worden: en dat de
voorbaarige genygthyd tot het kwaad, te ge1yk met,di
jeukerighyd om andercl'laar te volgen, 't welk een afwy-
ken van:de Wet 'lynde,,, eene erv-'liekte" 'en·ous met di
ongelykmaatige :geftelthyd ,deslichhaams a:ang@boreis.
Met welk ook Vlande voorzigtigfi:e wyzenuer Hydenen
a-angemerkt .is-:, Bus klllagt Ptatoin,zynBoek van't Ge-
meenebeft. 'lJat de menfthelt van natuuren of van 'la1tg~-
borenaardbooszyn, ·enbczwaar.f:yk konncn;gebragtwort-
den tothet oefenen van regtvcerdtghyd. By Auguftyn in
,zyn IV. Boek tegen JuI. ,Pel.~iseen brok van Cicero te vin-
den, waar in di klaagde :"Dat de mCltffenvan een Stiev-
moede,.de natuur 'ofdegeboorteam/,'t'tigt .gebragt wordell,.
met eennaakt, 'oros, e1~zwak tichhaam: en meteen ge-
moed voor moeitykhedenangflig., 'tot vreestafhartig "tot
,dm arhe..ydzwak, tot welluflen genygt, en waar il$"het
GodJeJykVllur" vcrfland naametyk'cn zeden, '1IJerdoovtis.
;.Laatenwy de gedenkwaardige taalvan Hierokles hiet by
voegen: 'De mens, zegt hy, votgt met zy1tebeweging he~
~waadc, vc,:taat het goede, en in he1lfis eeneflrydighyd di
m:teveet.drtvten uyt!Jot,:ettdezetvebuyten elt tegen den,
wit zyner natuur ofygen aart! verwekt ,en dimet GodtwiJf
.enjfryd vocrd,cn te weeg orengt dat by 11;)'t den Ht'metop

.Ff 'ellS,
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0'1, ·tli.fI/.tk A4rJf W'!Jf)t1;ell, n.ederflo'rte: ;'11 bet/) is unc'
vry.e wi/- ~..d~NWD.IltM..by: ,,zMda<l1Jigmi.rbruy.kt , ,dat by m.et
aile kr,.agtdqGadde.f:y.keI¥ette.1J tegenftaat: ZIJ, dJl.t,di.vry-
h;yJ ni.eJJ tJlJdih. is" .dau· e..f'H. .wil.lleel .ct.r fJm het .1t'I;IJ(ltlde ,
diAn bet goe,de te tlaJlv.aarden.

§ ~. ;QvermitsdanGocl, fcb'oon-d.e Stigteren Schep .•.
per 'Ian e~ i@elyk mellJi, egter de Stigter vJlll.de 'Zonde
riie~is; zoo voIgt, da.~.,hydellmens in den b.eginneregt
en'on.zandig voo-rdgebta:gtheeft ~.. enmet ·zulke Vert'l1o"'!
gens gewa-apent" dill. hjzyne.n;pligt beh6GfJy.khe.efr kon- .
nen .b~r~telJ)" . i(ld.ienhl'· z~n.e.·nyhyd teIegtL;g~~u.ykt .
had.. Dewyl nu ve~1.e,eewen ged:u1!endeeen Jchandelyke
ei1..zoodige tyd voon~umen.).i6 , .. 'van·de:ha';lrmoeder
at"aan werdorren. ,:.mn 'maet tlOOduaklyk d$t JgebeUl't'I.y.n,.:.
door: ~i~ tuifenkoomendgeval; .en.m{:t :cl\6orde. fc!h~ld,i
v.mden 5dn:,ePIWJ,·lD:aair ~~het'lmenifelyk '~fl:agt,.leh'i,;.
w~a.rdoor htbeklaaglyk.,veral.~¥~ .du aver dt!lakoo ..
m~lin.gengekollm •. z.y,lld£· ,100 algemeen , en tat aile'
en.een igelyk overg.ebngtis,.' ,Ov.erzul1\s:isbet:.i£~('beW'ys ..
ly.k., clatter onae. r on~..eedle VQ01•.•.oud.eren .gew~B:· y:yn, ..'
dewelke'~an dte! Wet: afwy.:k.ep.d£" cl1dQor ·hettlllSul!uyk
v-an.<ien vtiyert 'Wit vaftG6-d-atYallende , ',deeze {met 'op zig .
geladen hebben, .?m. di aan de nakoomelingendDor het
voord ..teelenvan Kmderen,ov'erte ,zetten~ .zoo :datGod,.,
de"oQrfprongen -fprirtgbxo.nne.vtl1\ aUe,gbed;1"niet~l1een
va.n dit kwaad vry gefprookell ;.maarallehetkw~ade, dat,
in ons alle is, gehedenal vande onbedagnaambydder "
e~rf!eV 00rvaderen afgeleyd moet worden. .'

HOo.FD;;>.
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:H' 0':0 :P"O'D E 'E L ,v.
"Jlander'ZDT/deu 'n41e1p en .ge~olg. ,

:J'I. DE ZONDE word 1h dit level} gevolgt van de
, ,fchuld , en fmet·, als·ookva.n het begiI:1ffe1 del'

ftraf, met vrc::esvan verdere , naar maate der begaane
·mifdaaden,aan te doen na dit leven .

.§ 2. 'TJeSchuld, word genaamt ee1fe 7IerIJinfenis tot tie
j/raf, dewelke, uyt de W et~i:trebe<iiryging, en oyt Gods:
,vreken.de geregtighyd te VreeZcn, fiaande, noodzaaklyk
op de begaane mi,fdaad, volgt. Het fiaat aan de .Wet een
verband te verklaaren tuifende zonde end.e ihaf, en
mltfdien de da.aden bloot te leggen di de Goddelyke ftraf-
,oere~iniverd~~,,, .•e~ dell~t~F J~..h~t,neJllenv~~vra.ak
toepen.: w<dkefs vonnisregtveerdig lynde ,en Gods haat
tegen, de zonde in de W et ,vt;rkl~at:end.e,;. t~ kennen geeft

"dat deover.tredeF van., de W€t ",' tot zwaarder ftraf gehou-
·den:is.

§ 3. En nademaal de mewufihyCi, van de mifdaad ook
aanftonds wakker IB1ak.t. bet mcdegewceten V(i:f/. tk.:flbuJd,
terwyl zy o.p het verh<1:F\d,iGat tllir~l1d~1!~nde€n (traf~
'leggeude, wat aa.ndagriger let, 1,'00' vcl-8t ook op de -zon-:
,de eenuntroertmcdegeweeten .., 'r welkhet· gemoet ·met
fmer.te."v,rees ,en een te·hl~thefo;w,.,..al.g.met loov~€l.e
geeifelen pytiigende ,del!1'~~ f~h~igNetklraairt.Dit.
leven is leer eleooig ..,;veFdryv,t aUe~geJl1lfihytil: uyt het ge-
moedo ..,.iluytd,ewiare gduHzaligJlyd meHerdaad Uyt1
,brengt en. flclt in derzelverplaats~, 'vo@t aeng~eil(:}nd.F:ll4g-
.llIte ang~e.n,. 0ntroern.iif~1l·,en verbyfieringen .. Hier
van.kan mmand onkulildlg zyn;~ Waarom. Ph.utus 1l1:pgt ::. ;

I, Ff 2 .Nift:r
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Niet" is elettdiger" d.aneett 6ewuJ!g~moed
Vcr mcnJTen ...•

En Petronis uytroept, 0 Godin.' 0 Godiimet1:! hoe ettndig:
iihet lev.en,zonder IYet? het ge1tezy verdicnt heb6en,
*Z)crw,agtenze a/tyd.

S4~ Hettweede gevoIg van de 'Zonde is defmet , di de
zonde op de hilen voIgt ;' en niets anders is dan eelt ver..;
40rvenhyd van de vermogens di in des menffen geeft zyn:
Deeze worden wy gewaar, 7.00 mennrgm-aal alswerede
in de rede zocken 1;', want wi bemerkt" geene duyfierheden',
in 't verfiand, geene· voorbaarighyd ' en roekelooshyd -in'
hetoordeeL twyfelagtigheden in den'wit ,eninalle hef
doen der' meniTen·g~ene overheerHing derhertstogten,.,
aUe dewelke den mens ontroeren, en met veel vermoeit-
byd van kragten " in het opvolgen -der- wellu£1:en7.woe)
gende·, verzwakken. Zoo datmen dengeefi, dien het:
bet gebied'over de werkingen van 't lichbaam aanbevolen
w-as, nu ziet, in -cene oneerlyke dienfibaarhyd onder het'
lichhaam verflaavt, 7.yn leyenniet uyt rede, maar uyt'
ber'tstogtenaanftellen .. '.

§,;_ TIe geefi dandus geaard'zynde, dat hy door het:
ve~lvuldig doen een heblykhyd voor zig verkrygt; en ag-
tende te moetenvolgen 't 'gene de hertstogten' hem VOOf-
fcbryven·, valt op di'dingen aa1'l, dewelke tot datynde!'
gerigt zyn, met regt en onregt·: De gewoonte van zon-
digen wikkelt den ·mens meer 'en meer in de zonden in,:
()verzulks· dar hy van dag tot dagtot het kwaade veerdiger , ,
dog-tot hetgoede traager"word, brekende· uyt tot aIle.
fcheltnfiukken, en v?or dat ·hy daarop Jet, en na dat by
bet fchelmfiuk ze1v ZH~t. Want het gaat met hem ,. 'Zoo;
al~Medea vanzig 7.elv· bekeat, zeggende·:
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Ret goedikoomt.1Joormyngezij,t zeer ktaar:t
I.kprjs het; doghet kwaadevolg ill. 1taar.

Dit kwaad' heeft de Digter ook heel aardig. afgebeeId )'
zing~nd.e= ~

c.JJ1: melts ekndig if, door't die; geworte.tl kwaad,
Vat in hem zit, en b!yvt, met een be£met!Jk.zaad.

Weshalven de.menffelykegeeft,. zootfchandig hefmet en'
verdorven 'lynde, en met .de .Goddelyke, hailighyd. ga1.ls
ni~t, oyereenkoomende, kan niet nalaaten aan God te,
mishaagen, en,ook alle .goede gedagten van God.·,van zii~.
afte,. wenden: welken ftaat de elenden, van 't Menfdom,
verder vergroot , en verzwaart.
. S.6. Her ,derde .gevolg van de zonde is deflraf, en des- .'

zelvs daadelyke uytvoeriBg,; dewelke·vanGod J" den regt-
veer4igen Regter" ,weLaanfronds ten dee1en, dog na:dit
levenin 'r-geheel verrigt word" ..Zyword befchreven, ,dat-
ze is een droe·vigkwaad., It we/It.aan de overtreders zyner
Wet,. om.der zonden wiUeen naa1'derzetververdienjle,.
van God~, den reg~veerdigenRegter overeenkoomende:met'
de bedqgingm der Wetteegebragt ·word, olmoet wo,:den, :
tot vajtJfeUfngvan de eere van Godsvrek.cnde,geregttgh.Yd.,
Waar: van daan deelende van 't menffelyk gcllagt, onder~
de zonde nog meervergroot word: .

S 7. Het is buyteneenigtwyfel, ofde Goddelykevraak .
{b."aft lvee1tyds den overtrederen' zynerW et in dir leven: ;
bat on~ den Hydenzen Hefiodus.hler,overeens hooren:

Zoo wi zig /chentlig tlraagt, dienflraft 'Jupyn ten left~'..
~.Jt :zynenhQogenteroon, .met hunger, :zwaar.dofpeft.!.

IH 3 Watc
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Wat oak it? deez~ of detoekoomende eewgefchi~d,) ego.
•.ter blyvt de.w~arhyd.van 't zeggen van Horatius.

,Een voorbegaane kwaaa,
'lJeflraffe noo# ver/aat,

'"Alfthoon met traageflhreden;
''Dejll'lIf Ie~m$ tlangetred.en.

, .
.Ook heeft P jato oulings de waarhyd gezegt, "KOA8S0~ 'Tij,
. ~~tK/1X".~ Tl(J.WP/«', een 'V~Jg.fhr tier O1lgeregtighyd is de flra.f-
ft .. Indien evenwel nier altyddit in't openbaar ge1.iert
word, 206 moetmen· egter weeten , d:lt Jangoorgeni"
geeri kwyrfchel6en is.:Te r<egt heeft .d€Flmlven HOfarius

,de VenuIinerDigter,'aangemetl.t.,. :'

60Js gramfthap neemt wtJ vraalt, d(Jgmf!t een traitg~
voet, '.

·!Ef1:de~ze tr4agh.Yt! wopd~met ~'/wtlardtrftr4fge6rJlr.

·DRR";
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DER DEB,Q E K
DER l'N<GE.$CHAAPB

GOD'GELEERDfIYD)
VA·N····DE

VO O'R HERE YD'I'NG;'
j.OT HE T·

,H 0 O:P'O D.EE t: t.
. 1:411~l/IfIJi&~rwt1arflhy~.ly~'.~;1~t(~~l..;!, jrJ:~feiljr~f(ngi»g,

tot G. .

1::1.:., ''. .1 uyt. de,' ',voorgaarH:le"n, ,aanpoo' rin,' g.,.,W:~«,',rge~~i'; 'men cheeft de m~n{fe1ykezaaken It1eenea '
'i:klaag1yken ,{hat· tezyl'l:" ten waareeen

geneesmiddel voor .dee'l.e·ziekte·, ell ,een .'
voeglyke herfteUing llyt die'll elendigel'l Ram:byder hand'
w~: <lizalmet regt ook:ver1angentehoor~n,'w;atdere-
.de in deeze,zaak aan de hane;}, g~evt', .enhoeverre<zyden :
~~ft, di overzyne toekoon1enoe y.aaiighyd 'bektJnufieFt
i&, opleyd., endi, overweg~ndedatGod, verrtodrt-etl .

. van,
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hy onder dezelve nieteemige had, di hy weI wilde he.r-
fielt te zyn, op dat!e nuttige dienil:knegtenvoor hem wor-
den mogten.

2. Oak fchynt het met z:yne wyshyd niet over een te
koomen, het menfTelykgef1agt te vergeevs gefchaapen te
·hebben, en als nog te onderhouden; gelyk het evenwel
zyn zow , indien geenige, door de eerfte Schepping met
vermogens om God te konnen geniten, voorzien. zynde ,
ooit tot het genot van dat goed kwamen te geraaken.

3. Gods goe~Jd ~elv ,di dea mens met mindere weT-
'(1aaden hegwtrgt ~. fac\dcl entne1.li •.oGk. ~aan.;te,gelQoven".
,dat hyhem de betere goed,eren niet zalonthGuden, als
dat maar behoudens zyne betaamelykheden gefchiden kan.
Te meer om ~at di gemeene.~ often mintten uyt het ¥ll-
de des werks, gemeene weldaad.ett ons <)pentlyk nopell
-en noodigen, tot de wederkeering by God.

S 4- Van dien goedertirenenwil van God , konnenze
nooitietmet meer zekerhyd befiuyten , dan van agteren.
,Eenneeril:ige befpigelaar del' werreld bemerkt,~ :dat de
'de menffen :in hun levens belevdzt:er veel onder malk-an-
.deren vcrfchiUen :datter ook·onderde zotld1laren;gevon-
,d-en worCien ,dtb!row '{?vet ·hti1l v.:~~a1tdeiewen,'lteb-
bende, zig ze1v verlochenen, en grO'Oteniver:tot -cen be-
tel' leven aaFlwemhm :di naaeene vernie\vde ver.eenigillg

'met 'God vul'i:g11yk ~nWigeJ!;);7,ilg aan.·~~wereer.~r ,vel"-
~etering'hurmef zeden' op.Ottdren ,: -eh met den go~Uoo<zen"
di Gods' naam ,metvoetent7ted~n.,/(,ee.'_.J1en'ihevi.gen'fb,1"d

. 'aanvangen ,gereet. zynde 10m ;voor de;oer~ GocllshuflJIe-
ven te laatm :en divo@rdri~at~~begeerlykheden verz.~a..
~{ende:~oFregt ,m<lat:i:g" '-en;6crl.zaIligdeve.n an.decze ,we,l"-

-:~eld,: zoo moetmen 'waarl¥k rlenkm., datiGocl.~an,;~n
-'11iette 'Verge.evs )gezagt W0rdtm;~'I~{hlUihe:go.i:i~fheFk-

~em- refeurfteUen; ·enuytbluifen',w.u. :Ja,:-Pl~m(i)et 'er-
k.en'"

. -'
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kennen , dat di verandcring van den geeil: niet zander
God gefchied. . Waar uyt wy d~n een wettig befluyt maa-
ken, dat God, tot zoo verre als hy tot de verbetering .
van di gemoederen medewerkt, oak de heril:elling van
zommige befloten heeft, en da~hy de zoodaanige, fchoon
zy wynig in getal zyn, voor ZIg egter heeft willen haiJi-
gen. .

§,. Men mag zig hier ook op de openbaare .gedenk-
fchriften beroepen, welkers gedagtenis ook.by de Hyde-'
nen oV'erig is: en op het gerugt vanden algemeenen wnd-,
vloed, 't welk tot alIef men:ffenooren gekoomen is, all)
cen werk, 't welk onder GQds. oordecde.n, d~by oy€r bet
Menfdom ge.hoooen hceft, hetmer.k:waardigfte IS:: . en,
getuygt dat de Vader van datniwe gdlagt, 't.1;y di den
naam van Noach of Deukalion voert, door Gods bezon-·
dere voorzorge te gelyk met zy:n Huysgeri.n van God be-
hpu~i~: v.lW :v~d.er~de ~lleen.uyt Gods befiuyt ·ge-·
haalt kan worden, .waar in hy beflo,tenheeit lUg in zorn .•
mige, ten aanzien van zynegenade ,teverheen,tfdl.
Want waarom heeft hy ~derzins hem niet met alle de 0-
venge tot een toe indat oordeel verdelgt ,a}s onnut tot
lletgoede ,en di met allen i~~ yude en oognlerk be-
fueden , en het ynde zyner werken verdrayden ? Wi,
derhalven een niew geflagt heeft willen verwekken;. dj.J
heeft ook buy ten allen twyfel zommige in het zelve ~di
de iverigil:e voor de eere van zynen naam. waaren, willen
balligen. . .

Gg~
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Y'An,ae noodigheden tot de ll1a.tre Verzoenini met Gol.

S Ie, A Angezieo d~ begeerte omGod met den zondaar.
. . te verzoenen, in aIle Godsdienfien de eerfle en

voornaa~e zorg is, op het aan.zetten des medegewe~...
tens, cil de plaats van God bekleed; zoo moetmen ZIg
ookvooraaall1e1y~ beraadell Qyerdevereyfle voprwaar-
dens om eene wettige· verzbening te bekoomen: onder
dewelke de eerfle en voornaamfie Wet zyn moet, dat wy
agten geenige wyze' pm God teoverzoenen wei en wettig
te zyn; di niet te weeg brengt, dat den·eys van de God:"
delyke geregti·ghyd voldaan werde: dewe1ke wy, in tt
eedl:eDeel vandit Werk in 't Hoofd~deel van·Gods deug.•.
den, gezien hebben, van God geenzins te konneri ver'"
wa~rloofrof verlochent worden. Dat dit leerIl:ukuyt de
gemeene kundighyd van aBeVolkeren voordvlocit, geevt
de gemeene toefiemming alIer Volkeren genogzaam te
kennen·; dewyldel1,geCf't¥e\k gevonden word, dat niet,
totverwerving.~ van Gods. gunit , . Zoen:-offerhanden ver.•.
e~dl:, di tot v:erzoening;derGodhyd aangefielt worden~

§ 2. Ondertuffenis het geen'Linsduyfrer, indienwe de
'Za-ak in redes evenaar-overwegen, dat deOfferhanden del'
domme Diren geenzins verzoencnde zyn konnen-, om
datze geen waare vold0cning aan de Goddelyke geregtig ..
bydgeven.

A.. Want nademaal de zonde in de zeden eene OR the.•
l'ing, eene verraading van de Goddelyke Wet, en een~
venreding van den mens is " cii het mcdegcweeten:.van
Gods eere bezoedelt: wat doen dan dog de domme Dlren

te.,
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tet zaak? daar moet firaffe geleden worden, dewelke een
dom Dier niet verfiaat. Het b~grip van 't kwaade ~alt
aIleen in den geeft: waar van de domme Diren ontbloot
zynde, zoo kan derzelver dood den naam van firaffe niet
voeren. En zoodaanige Offerhanden herflellen geenzins"
het geene door de overtredinge der Wet gefchonden was,
niet mee:r dan of men eenen Boom uytrooide: naaemaaf
het gene geoffert word ,de geregtighyd, di Hraf vordert ,
uyt di flraf niet kan bekennen, veel mia met eene beza.•
digde gemoeiis onderwerping aannemen, en den Regrer
verheerlyken ;, zander welke zedelyke aandoening geen
doad of verbreking vah eenig dam ding God niet behaa",
gen kan. . . '

B. Oak vordert Gods geregtlghyd eene ev~nredenhyd
tu{fende firaf , en de mifdaad, en dat dat gene, 't welk

~~a~dl~o~;i~e~ad~e::~t,~~r~elf:~rk;:~~~h=~ ::~~;
word: Dewyl de mens gezondigtheeft, is't betaamelyk
dat hy de fira~rage;, en geenig Dier, 't welk verre be;,.'
neden hem is: €nin zyne plaats kan niets geltelt worden,
het welk niet uyt dezeIvde werk-begintfelen en vermogens
beuaat , waar uyt de zonde ~-dgevl()eit was,. Waarom
indien door in de plaatsfteUing van eene andere zaak,
frraffe te dragen zy, oF'dat der geregtighyd Gods tot we...
derverzoening genog gedaan wierde, zoo behoort het ge-
ne In de plaats geftelt word, van geenen minderen prys
en waardighyd tJezyn dan.by is', di door di in' de plaats.•.
ftelling zow koomen verlofi te .worden; ,

§ 3. Zal nn de redevan in de RlaatsftelIingwHen'wet';
tig zyn, en nergens tegen het regt en de biIlykhyd aan~
ftooten, zoo moet dezelve oJJ.derdeeze voorwaarden ge..r'
£chiden. ' .: j

1,.~Datde in eens ander.s plaats geftelt wordendevande";"
• G g 3 zelvde,:
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"zelvde rang eUOiiq.el\lil1g, en ten minfiel1cniet minder zy:-
ook dat by. onb~(\Tlet, en buyten het getalder zondaaren
"y: want wi zeIv fchuktig is, di moet ze1vs op ygen naam
voldoen; noch hy kan in eens anders plaats de ihaffe dra-
gen, di zelv tot de ftraf getrokkell moet worden~ Ook
.kan de gene, di God niet behaagt, God niet verzoenen;
!lladel11aaldan de zondaar Gode onaangenaam is en mis-
haagt, hoe kan di dan Gode eene aangenaame Offerhan..
de w¢zen? "

·2, Ook meet d~ in de pl-aats ge.fielt wordende of des
Sch. UldeI\aar,s:Pl.4\3JtSYll. lIe. r eene vrywiUige Bot]te,+yP., di in
09.95. Y~~fcllaar op eens anders naam aangenonien"kan
\Vorden: want anderzins kan nimand. regen zynen wil en
dank, eens anders flrar metregt opgelegt word€n.· Het
iifer zoo verre van daan dat di gene, dewelke buyten zy-
ne Y't# toefiemming ref ftraffe getrokken word, der God-
delyke geregtighyd 7.0W konuen genogdoen, dat dezelve
in tegendeel daar door veei eer heledigt, en in hem eene
rowe fchendaad van doodflag tegen de Wetten cler gereg-
ti~yd b€gaan word: en nademaaleen mifdaad met een
mi£d-aad nietkan geboet, maar veel eer venwaart war .
dep: '1.00 Z9\V he!: .eeA oD£egtveerdig Wierk etl vande vol .
doeming verre'vervremd zyn, imand tegen zynen wil en
dank, ter pla'1tsvulling om eens anders Hraffe te dragen,
over te ,g-even: het welke des te onregtveerdiger zyn7.0W,
.hoe di plaa,tsvuller zelv regtveerdiger was. Deere zaak
ZDW ?Jig :g€~ee.l al1ders e.n i,n tegendeel hebben, indien di
plaatsvuller als een~ vrywillige Borge daar tuffen kwam ,
ell \lyt lievd~ tot de eere Gods de zaak van den mens vry-
willig op zig nam; want met wil ~ ja met eene hailige
begeerte ~nvenla,ng~l1daarna, gefchied nimand ongelyk.

3. Maar als dan behoort daar by te koomen, dat deeze
B~:,.yOyg~. vrye Medler ~y, voor.dat by ~i!in ...::ms.

a~ers
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-andersplaats fiellenkon : want wi eens anderens is en 011-
<iereens and~rs magt il:aat,di heeft het regt niet om zig
'zelven voor andere over te·geven. En aewyl geenig bloot
'mens 7.oodaanigzyns zelvs Meefter is, row het 'leer rnoei-
lyk valien eenell zulken te vinden) di bier in de vereyfl:e
voorwaarde voldoen kon.

4. ]a zoo-wi een groat getalmenffen op Eli Wyze'low
tragten te behowden, daar toe word vereyi1, dnt di'ly
van de allerhoo.gfte waardighyd;inzonderhyd, omd.at
by de teverloffene., daar door zelv tQt -zynygenaommaa-
ken zow. VOOfwaar daar word eene evenrede1lhyd.ver-
eyfr tuffen1.ulkengrooten mennigte vall ID'enikn ,dihe-
howdenmoefren worden, en 'tutfen de w-aar<l~hyden
uytflekenthyd van den Perzooo,di in d:eplaats -vande
mennigte gcll:eIt moeft worden. .

§ 4- Dewyl.deeze clingenuytnetinge'fdhaapen 'Hgt:f,eer
iwnl¥k:t;y.n " zoo ik:oomen on•.~Qttyk~et\'ede/Gotld~
lyke openbaaringen., onder aUe:de,redtlyk:e {cfiepze1-en,
~eenige 1:evooren; dewelke :aUedi voorwaaraens {roldoen
~:r.moon.:WantiR di rang W1ntOllS~R<k'r'€le'l'¢!ve ge.eni~e
bekent, behaJven Engelen en Menffen. ,f.1}e1N4erlB'ehY,.
om dat'Le nevens ons uyt gerneene Onders geboren zyn,
Konnen van dit alles niets verrigten; om datze ook te ge~
Iyk fchuldig, en uyt ygen naarn Sch.uldenaars, en geen-
zins ook hun ygen MeeHer zyn, overzulks konnenze niets.
over zig zelven fchikken: vee! minder hebbenze di ver-
eyfie waardighyd in zig, om eene genogzaame waardy
aan dien prys by te zetten: want de eene mens is den an•.
deren gelyk, en een kan IDilarmet een \rergeleken wor-
den.
H~' pok hebben de Engelen hier geen plaats noch deel

1lt ,. <iIs dewelke ook hun ygen Medler niet zyn) noch
vokvan genogz~tm1ewaardy: behalven' dat tuifen di en

• PUS:
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ons geen zulken verband legt, waar uyt zulke groote y.•
genwil1jge Hevde zow konnen getrokken worden. Waar-
om wy befiuytendat dit midclel van zalighyd, waar door
God, behowdens zyne betaamelykheden, den zondaar
weder in genaqe zow konnen aannemen, en het we1kee-
oe volle genogdoeninge :lan de GoddeIyke geregtlghyd
,v.ereyfi; door het ingefchaapen ligt gans niet te doorgron-
den is.

§ ;. Evenwel kan hier uyt geenzins opgemaakt worden,
dat di genogdoen..inge , . dew..e.Ikewy ver.eyffen.do.or eene
hoogwaardige Borgete, moetengefchiden. ·1.elvvoor God
.onmpgelyk "".'en di zaak geheel hoopeIoos zyn zow: om
dat ook door datzelvde ingekhaape ligt zeer kenlyk is,
dat God, wegens zyneonyndige volmaakthyd, algenog-
zaam is; dewelke meer kan dan wy begrypen, en meer
in zig bezit, dan wy met ons yndig vernuft beryken kon•
.nen: weshalven wy alseen grondregel weI in agt nemeti
)lloeten :dat het yndige het onyndigegeenzin.r omvatten
kan: en overzulks dat God, zoo hy wil, meer dingen
van zig openbaar rnaaken kan, dan di ORS tot hier aan toe
,do~rde rede ~ekent zyn,' ~

. ~.J ., .
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H 0 0 F DOE E L 11[.
Y.en de E1iflorifehe 9(44(pfJoring , onde.,~o,kende de o.,erl,w .•

ufigeD f1JllfJ kee 'i'Aar, mkJdel der r..tllighJd. .

S NE E I.
N4{pOM'tnae, of de Godge/eerdhyd tier Hyaene" tene f"lJlffle

hoop j ~4n de be~oming der ~tlIJghyd, 44n de hAnd gervt.

S I. NA dat wy dan overbewyfIyk gezien hebben,
. dat God met 'l.ommige 'l.ondaaren wederom in

vrindfchap koomen wil, dog niet zonder het behoorlyke
"Vel'e.y.Q.etot. eellr&w'itti.ge..vetUleningy -en·voor-al niet zon-
der vaile verzekering zyner vrekende geregtighyd, aan
deweJkedoor eenen wettelyken tuffenkoomendenMidde-
laar en Borge moeft genog gedaan wor~e1'l ; noch ook
zonder eene opregte reyniging van den geeft, waar door
di te zaligen was, Gode gelykvormig word. Zoo ftaat
ons nu naa te fpooren of ergens in de werreld zoodaanigen
Godsdienft gevondell word, de welke dien eys, uyt de
cede ontleent, net beandwoord? Wy hebben wei gezien
datdat middel, en zoodaanigen Middelaar tuffen ons en
God, uyt het ligt van de rcde alleenniet kan uytgezien
worden. Maar miffchien zal, het gene voor de rede on-
doorgrondel~k is, elders blyken, door Goddelyke open-
baaring aan de menifen medegedeelt te zyn. Dewyl dan
deezen knoop in een enkel Hiftoris onderzoek ontbonden
\v.aId : z.a1het geoorlovt zyn een proev te nemen, en ten
~ien yn~ het gan1fewerrelds rond te doorloopel), om te

. . Hh ~rn
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zien of men gelooven mag, dat elders een Volk voor-
koomt, aanhet welke di openbaaring, di met de begins-
felen van de rede overeenkoomt, en daar naawy zoeken ,.
waarlyk uyt den Hemel medegedeelt is? ,

§ 2. Dewy! nu, na de ganffe werreld doorgeloopen te
hehben ,genogzaam alIe ontdekte Godsdienfi, tot twee
Hoofd-godsdienfieri kan g.ebragt worden, te weeten de
Hyden.ffe en Mozaij[e; zoo zullen wy eerfi de Hydenffe
Godsdienfien dinen te overwegen, of di de kriteeria, dat
is , de zekere kentekenen van den waaren Godsdienfi in
zig hebben? of niet? lnzonderhyd nademaal veele der-
zelver op openbaaringen en Godfpraaken fnoeven. Maar
indien wy de ganffe zaak naar billykhyd en in de weeg-
fchaal der gezonde rede overwegeri, zoozullen ons veele'
dingen, in den Godsdienfi del' Hydenen vool'koomende,
aan te tekenen ftaan , dewelke geenzins het getuygenis
des geweetens beandwoorden; overmrts, het zy wy op
denel ver beginffe1en, d.aarze~p Heunen, het oog veHen;
het zywe de Leere, dlze van God en het hoogil:e goed
opgeven, ontleden; of't zy wy de wegen tot wederver-
eeniging met God, 'daarze met zoo groote pogingen en
verwaanthyd op flaan, ter nauwer onderzoek brengen,
tenminil:en over al uytblinken zal,. dat hunne gehceJc
Godgeleerdhyd niet dan Mataiotogia, idele beuzelklap is.

§ 3. Het beginffel, 't welk zy_gebruyken, is, datze
roemen en fnorken, dat hunne Voorouderen onder mal-
}{anderenGodfpraaken gehad hebben, dewelke de vraa-
gen beantwoordende, te kennen gaven, dat de wyze van
dienfi, dewelke zy onderhielden, den Goden behaagde.
Maar hoe onzeker en zwak dat beginffel van GodsdieniI:
~eweeil: zy, blyktdaar uyt, dat aIle diGodfpraaken, ten
deelen door hunne yge idele verwaanthyd vervallenzyn"
en ten. deelen. datze, op dingen. van wynig belang ant-

woord
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waard gevende, van de hemeHfe en geefielyke geheel en
al gezwegen hebben. De antwoorden zelv, dize gezegt
worden gegeven te hebben, worden ook van twyfelag-
tighyd, en datz~ tweezins te verfiaan zyn, befchuldigt,
:1.00 dat zelv de voorzigtigfie onder hen in derzelver uyt-
fpraken niet gerufi geweeil zyn. Zommige zyn ook voord-
gekoomen uyt zoodaanige gemaakte en toegeruHe pIaat.,.
zen, di geenzins buytenvermoeden waaren; te weeten"
dat de antwoorden, di de Godfpraken toegefchreven wier-
den, door de konfien en lifienvan kwaad- en vuyl-aardi-
ge menffen voordgebragt zyn geweefi. Het welk de Heel'
.Antoni van 'Daten in zyne verhandeling van de Godfpra-
ken uytvoerig getoont heeft. Schoonmel1 miffchien niet
ontkennen kan dat de Duyve1en, di leugenagtige geefien,
,en verleyders van 't Menfdom, in zommige plaatzen ant~
woorden gegevep., en toekoomende dingen voorzegt heb-
~etl:- Zi hieJ:_o.p_ ...Me.bius .na ,..yande ,(7,9gf£XJj:$n.:.-~ieJ;
catze het toekoomen<Ie uyt Zlg zeivente vooren WI[fen "
maar of uyt de tweede oorzaaken door waarfchynlyke gif-
fing(,mzoodaanige gevolgen befioten: of de zaak, elders
van God door zyne Voorzeggeren, zoo voorzegt geweeft
te zyn, geweeten hebben: wantalzoo rooft di Aap van
God, niet zonder (a) hailig dievfial, van God het God-
delyke en aapt dat naar. Dewylderhalven alles, wat de
Hydenen van de G,odfpraken gezegt hebben, van een
zwak en wankelbaar geloov is, zoo hebbenwe geene rede
om ons geloov aan zulke idele en bedrieglyke beginffelen
te verbinden. . .

§ 4. Dat nu del' Hydenen Godsdienfi vals en bedrieg ..•
Iyk is', en geweeft heeft, toont overtuygende derzelver
Leere, di van God en de Goddelyke dingen ten hoog...
ft.enafdwaalt ; .vernitigende op veele wyzen het denkbeetd
~a".God , .dat aIle en een igelyk ingefchaapen is.· I~ ··In

( a) Plagium. H h 2, {Ie
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deplaats 'Van eenen WIlare1tGod,. het veet Godendofh hl-
'Voerende. Ik beken weI dat de voorzigtiglle onder hen
eenen opperften God, di boven de andere uytftak, er-
kent hebben: maar di zeIvde hebben evenweI oak andere
ontaIlyke Goden geeert ) als houdende het Koningryk
Gods onder hen verdeelt. Zoo datze ten minf1:endaar in
gezondigt hebben, datze het gene in Gods denkbeeld aan
de waare Godhyd ygen was, hebben toegelaaten tot vee-
Ie Goden over te gaan, en aan mindere Coden toege-
fchreven, het gene zonderde bezitting van een onyndig
Wezen niet beftaankon: want dezelve aanbiddende on-
derfielleh zy di alweetende, almagtige, en vrymagtige
Heeren del' werreld te zyn, di de zaaken van de werreld)
hen aanbevolen, naar hunnen vryen wil en welbehaagen)
onafhangeIyk befiuurden. En nademaal zy hen verdigt
hebben de verdeelde zorge del' dingen op zig genomen te
bebben, zoo hebbenze niet konnen vermyden van vaft te
Hellen, dat niet te met twift onder hen opgel'ezen is•

.Apotvoor Trrljen fiond, Merkuur di waJ hen tegen)
Met P aUas de Godin, dog Vmus weer genegen.

2. Hier koomt by, datze byna aUedaar in eens waa-
l~en, om dien opperfien God·,. als ledig en zig de zorge
deezer werreld ontrekkende, te ftellen; di het bewind
del' werreld of aan de voorzorge .van verfchyde bevolen,
of aan een noodlot of aan 't geval overgelaaten,. of liver
alles verwaarloozende voor booze geley-geefien ,. di 't
menffelyk geflagt geHadig eenig kwaad en fchadeaanbrag-
ten, bloot gefielt hebben. De eerfte bragten zig in 't
naw, met angftvallig re onderzoeken a over welke bezon-
clere zaaken een ider van di andere Goden gefl:elt mogt
:t1n > va,u welke zaak zy nooit de volle zekerhyd konden

be-
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bekoomen. Hefmiddelfte gevoelen was dat der Stoi'leen,
11etnoodlot dryvende en leeraarende; ender Epikutijlen,
allesaan den haak van de gevallige ontmoeting del' ondee-
lige deeltjens hangende: weIkel's zedelyk beginffells, aI-
leen de ruft of't vel'maak des gemoeds te zoeken. Zy
zeggen dat de geeft voor zig alleen de oorzaak van aIle
kwaaden is , als dewelke niets begerende ,dan 't gene in
zyne magt is, zig zelven bevryden kan: voorder zyn ge-
maed tegen aIle kwaaden, ziektens en pynen wapenende,
moet hy zol'g dragen, van ongevoelig te zyn. Deeze ee-
nen ledigen God verdigtende, konnen in 't Hoofd-deeI
van Gods Voorzinighyd zien, hoe zy zig tegen het ganffe
denkbeeld vanGod aankanten. Het laatfle Hag van mens-
fen kanmen onder de wilde en woefre Volkeren in Azien,
Afriken, en Amerikel/.vinden. Deezer Volkeren befpi.•
gel.-leer is 2 dat God .g.oed zynde, door. g....e.en..i.g...e..di.enn:-
baarhyd tot hungQedertirener gemaa~t< lean W.m:g.ell.
Maar dewy! zy het Menfdom verdigten van cfer;ooze gee-
f~engekwe1t te worden ,7.00 100pthunnen gehee1endienft
uyt, om het kwaad af te wenden, en zorg te dragen van
hen te bevredigen, op datze niet verder voordgaan in het
Menfdorn, met befpringen en aIle kwaad toe te brengen
te ontruften, en met vel'vaarlyke verfchrikkingen moei.•
Iyk te vaJIen: waar door zy tot eenen dienfl:vervallen zyn,.
di fchandelyk, aan Gods eere en heerlykhyd ten hoogHen
vyandig, en met de reeds geleeraarde aangebore Wet ~
opentlyk ftrydende is. .

3. Ynde1yk tekenen wy ook aan, dat zyGods eenvow-
digfie geefl:el~kbyden hailighxd omver werpen. 'De gee-.
Jle!Jkhyd van God hebben zy met zuyvel' bewaart, dewyl
zy hunne Goden niet aIleen lichhaamelyk gemaakt , maar
ook onder gefchilderde, gefnedene, en gegotene Beel-
den vertoont, en aan doode en levende lichhaamen -vall

Hh 3 ge-
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gemaakt hebben; dewelke zy' in Beeldeh, Planten, en
Diren eere aan te doen voorfiellen. Door welken flag van
dienfr zy in zeer veeler gemoederen een begrip v~n God
ingefcherpt hebben, ,even als of de Goden geefren waa-
ren, di in lichhaamen woonden. Ik zwyge nu, datze
gewaant heb15ende tegenwoordighyd der Godheden door
zekere bezwe1'ingen by haar te konnen do€n koomen , en
d.ezelve zoodaanig aan hunne Beelden yaH:te hegten, dar '
zy bezwaarlyk daar uyt ve1'huYLenen hun weder verlaaten
konden. Hie1' van daan hebbende Romynen de konil
van hen te roepengeoefenu., en.pen gJ;Qotebelovtendoen-
d.e gebede11', datze tot hun over wilden koomen, en zoc";
telyk gedroomt, datze hunne befche1'mingevan de vyan-
den tot hun wilden overbrengen. Gods Haitighyd heb-
benze met groote fchandvlekken onteert, verdigtende
der Goden geboo1'tens , en wei van beyde de Kunnen"
en hen aantygende, Huwelyken, .Maagdefchending,
bloedfchand~ ,. en de daar uyt ondl:aande na-iver, twiit,
en gekyv, aIleen geene vegteryen. Dit beflaat ganffeBoe-
ken del' Digte1'en, op het voorgaan van Heftodus en 01'-
fens. D<;>gdeeze dingen zyn in der Hydenen, en inzon-
derhyd der Griken en Romynen Godsdienften niet wynig
doorgefrreken van Mannen, di onder de Ouden, voor-
flanders van den Chriflelyken Godsdienil geweeil zyn,
als Juflin, Laktans, Tertulliaan, Arnoob , Minucius
Felix ,en andere ,di met de aantekeningen van verfchy-
dene uytgegeven zyn: onder dewelke voor al Felix ,met
de ge1eerdeaantekeningen van Oizeel, gelezen kart wor-
den.

§,. Van geen minder gewigt is di grove dwaaling van
'de HydeniTe Godgeleerdhyd onrrent eene betaamelyke
wyze van wederverzoening en herflelling, om den zon-
daar weder tot God op te leyden. I. Want zoekende de

. God-
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G6ddelyke gunil engenade ,."'loeken zy di niet zuyvel'-
lyk: door die~ alle ingefielde di~nfr del'Goden , de~ wel-
ken zy aandnngen, . alleen OpZlgthad op het gefchll van
uyterlyke dingen, di tot ditleven, en.byna alleen tot het
gebruyk van dit lichhaamtje behooren ; tel'wyl zy over de
hemelffe en geeil:elykedingen wynig bekomrriert zyn :1.00
dat wanneer het Staatendom onder zwaare kwaaden, .zug-
te, en in ongelukken gedompelt lag, zy dagten de Go-
den verfioort, hun min gunfiig, en aIle oogenblikken vel'.•
anderlyk te zyn ; derhalven tot afwendmg van dat kwaad
bevl'edigt; of tot beter geluk verzoent moefien wot'den~
"\\1at de menffetyke geefi belangt, dien begrepen de W ys-
geeren tenmeeHendeel als il:offe1yk" het zy uyt water"
of uyt zuyver vuur opgeflanfi, dewelke dan met de ont-
floping van 't lichhaam wedel' verdween. Wynige zynder
geweefl:, di wat betel's daar van dagten, en de onfiel've-

~;?J:nd;~~~:ft,~t~~=e-:~~~·"h~6:~~6:~::~~~ft.
na den dood over, behalven eene voeglyke zielverhuy-
'Ling; waar door zy voor hun kwaalyk gedaan tot firaf,
in Beefien; en voor hun weldoen, in HeIden, di geboo-
ren il:onden te worden, verhuyfden.' AIleen hidden 'de'
Platonifien fiaande, dat de zilen na den dood overgevoert
wierden, of na de Hel, de plaatze del' pynigingen, or
na de Eli'leefche Velden, daarze niet dan naeene zuyve-;
ring in een Vagevuur henen gingen. , ..

2. Ook haddenze geenregt gevoelen van de Zoen-offe-:
ren, en uytwendige Waffingen: als of di tot de verzoe-
ning, en deeze tot de zuyvering del' zilen aIle het noadi-
ge vervulden: wy hebben dat in't veorgaande Hoofd-ded
genog berifpt; en de voorzigtigfte onder hen zyn in di
middelen niet gerufi geweefi, belachchende zomwyleu!
dertelver idelhyd" enongenogzaamhyd. '

A. 'Flet
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A. Het Offeren van Beefien berifpt!eKato , zeggende:

7Jew.Yt gy zetv de /Chutd hebt toegebragt,
IY/Jarom een Beefl in uwe ptaats gejlagt ?

En nademaal zommige Volkeren zig tot het Offeren Vall
Menffen begeven hebben, als overtuygt zynde ,dat de
mifdaaden met een dierbaarder prys geboet moefien wor~
den, zoo is Virgiel dus tegen hen uytgevaaren:

Mos fuit in poJu/is, quos condidit advena 'Diao,
Poftere caede 'Deos ,veniam, C§ fragrantiIJus ari.r
(111fandum diau) parvos imponere nlltas. .

Dat is:

Een Yolk 'VanDido hier geplant, 't welk was genegen
De Goden tot haar gunil:met Offer te bewegen, .
Te rooken op 't Altaar, 0 fchrik- en gruwel-daad!
Hun jonggeboren Kroofl:, tot hoeting voor hun kwaad.

B. De Zoen-offers zyn ook van den Digter belacht, ats
onmagtig tot dien dienR, zingende:

./lh, nimium facites, qui trifli4 crimina caedis,
ToUijlumillia po.lfe putatis aqua.

Dat is:

'Ach! ligtgeloovige, di voorneemt zonder fchroom
Uw fchuld te boeten, met klaar water uyt den firoom;

'J. Qok hee~~de redenering der Platoniften geen klem "
. 1.eg-
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zeggende dat de zondaar ~lleendoor de reyniging van de
iiel herflelt word, en Gode zoo naby koomt, dat hy hem
wedel' behaagt, en met denzelven in vrindfchap treed.
Want daar toe word vereyit, dat God den mens op di
reyniging geheel herfchept: om dat des meniTen inborit
door di aangeboore [mette van verdorventhyd zoodaanig
is verkeert, en met vooroordeelen en kwaade drivten be-
zet, dat hem dit moel1ykewerk nooit behaagenkan, zoo
niet de maaker van den geefr denzelven geheel verandert.
Ja het medegeweeten, zig kwaalyk bewuil zynde, heeft
geen genogzaam yaH:vertrouwen om met bekentenis en
belydenis del' zonden voor God, wedel' tot hem, als eea
harmhertig God, te keeren: overmits zy zoo doende,
voor de onvraakbaare vuurfchaar van den regtveerdigen
Regter, niet gewaar word verdergevoordert te zyn, dan
datze zig gefrelt heeft tot een Schuldenaar, di zynefchuld
!:>ekent, en naar de Wet ,geftraftmoet worden. .

S NEE II.

N44Jpoorendc) hoe rvetre de 3fI1o~a~ffe Godsdienft hier In
, rvoldoet. .

SI. M. Aar daaris nog eene andere Godsdienfr, in de
Schiivten van Mazes opgegeven, dewelke een

gedaante heeftvan eene herfrelde, en van de Hydenffe
verdervlykheden bevryde en verbeterdeGodsdienfr: den.•
weIken een igelyk uyt de Mozaiffe Schrivten, di onder
'cen naam van de vyf Boeken van Mozes voorkoomen,
teeren kan. Dit Boek hebben de Joden , Muhameaaa-
'!ten,en Chriflenell, als'Goddelyk ,en Wetten van-het

. Ii hoog-
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hoogfre gezag voorfchryvende, aangenomen: dog op ver-
fchydene wyzen het ze1veuytleggende; en alzeo door di
verfchvdenhyd van gevoelens onderling van malkanderen
veel verfchillende.

§ 2.. In dat Mozaiffe werk , koomt aan eenen aandagti~
gen opmerker genogzaam aanfronds te vooren, dar het-
voornaamfie oogmerk van den Schryver geweefr is, om
dien Godsdienft, dewelke frand genomen had, in tyds
van dat verfoeilyke Leedtl.lk van het veel Godendom te
bevryden , en van den dienfr van aIle eerbewyzing aan
Beelden te zuyveren: noodigende zyn Yolk tot de ken-
niffe van den eenen waaren God, di in den Geeil: aange-
beden moeft worden. . Hi~rom draagt by voor al loorge,
dat loyhet denkbeeld van God alleen in den J EH 0 V A
erkennen , -en in ordening van een Staatendom, door
Wetten omtuynt, de Gods"regering van dien waaren God
eeniglyk in hoogagti.ngnemen mogten. In het kort be-
grip van di Wet, di opgegeven word uyt den heme1door
de fremme Gods loelvtot het Yolk uytgefproken geweeft
te zyn, word in de twee eerfre verbidende Wetten, aan-
fronds verzorgt, om geen van beyde di mifdaden te be-
gaan. Waar van daan by de Joden, Muhammedaanen
en de egte en regtzinnige Chrifrenen zalken grooten af-
keer van aUeAfgoden- en Beelden-dienfl gevonden word:
om dat zy di Wetten bevinden met de rede over een te
koomen.

§ 3. De Schryv.er van dat vyftal Boekell, maakt 'zig
zonderling prysw<1ardig, dat by o.peene uytfre~ende wy ...
'l~ebefchryvt den oorfprong aller dmgen,endeipringbron
en koomil: der zonde in de werreld, en vee1een groote

-p.ogingen van afval, .in v.erfc.hyde tyden. V<111di eeril:e waar••
hyd afwykende, dewelke het oude geloov in vee:Ien ver••
do,.-ven ,en God l).1cerdan eenmaal tot de nood'Laakelyk... hyd
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hyd van hervorming.gedwongen hebben. Dewelke, in
dat aloude Boek, door een tiehl'vver di niet verre af was
van desze1vsbegin, in veele en ionneklaare merkwaardi-
ge omfrandigheden van·zaaken waargenomen, zoodaanig
verhaalt worden, dat deszelvs opgeven noeh tegen de re-
de, noeh tegen de el'varenthyd aanloopt; maar ve~l eel'
in de overblyvzelen del' voetfpeuren op de aatde, en on-
ilel' de Volkeren, beveHigt word, en zig a<tni1:onds, itl
de beile veri1:andenindringende , aannemelyk maakt.

§ 4. Het is een merkteken van de zuyverhyd zyner Lee-
re, dat hy zyne Leerlingen, di hy tot den geeHelyken
dienH van den eenigen waaren God zoekt op te leyden,
in de Leere van de Onfiervelykhyd del' Zielen beveHigt,
en aan Gods Vrienden de hoop' van eentoekoomend leven
geevt: het welke hy voornaamelyk leeraart, beloovt en
verzekert te zyn door aardze panden, als blyken van de
(..i9dd~lyke,ggedw.iUighy~dt.,.Qnder~~Jj.{~ het Land Kanaan
uytblonk, 't welk de overliein~"Ervenis als in cen Schil-
dery uytfehilderde, en verzegelde.

§,. De Wetten, di hy voorgefchreven heeft, en na
het gedenkverhaal van den oorfprong del'dingen en van
de vel'kiezing van 't joodze Volk, den voornaamften In-
houd van Mozes Boeken uytmaaken , zyn genogzaam
tweederIy: de eene dl'agen den llaam gemeenlyk van Ze .•
tlelyke, dimen aUe bevind zeer zuyvel' en onberifpelyk te
zyn, en eenen nawkeul'igen regel van hailighyd '\TOOI' te
<hagen: als dewelke niet aileen met de voorfehrivten van
aIlel'medegeweeten, uyt de aangeboore Wet in zyne reg.•
te plaats uytgehaalt, nawkeurig overeenftemmen: maar
ook de gebl'eken van het menffelyk gefiagt ten grond toe
ontwortelen, dewyI zy de begeerlykhyd zelv uvtl'ukken,
'Loo. dat de gebreken ~n het gro€ne ten eenemaal uytge-
t.Q,Qltworden. Doe hler by, dat Mozes aIle menffelyke

, Ii 2. plig-
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p1igten onder twee algemeene Hoofd-ftukken betrekt;
gebiedende, God boven at te {,(Jmi1tnenuytgan.fTe't'herte,
uyt geh£1etuwe zieJe, en met aile kragten; en z!y'len ?lati-
lIen te /;cminnen gebk on! ze.tv£1n: als-het welke tot de in...
wendige hailighyd der zeden niets grooter zyn, ofbedagt
worden kan. '

Nu, de andere W£1tten worden kerzaame genaamt, di
naar het goeddunken des Wetgevers om huyilyke l'ede .
nen daar by gevoegt zyn, dewyl de gedaante van het Staa .
tcndom ,. .'t welk God zelv ge~e~t word ingell:elt.te heb.
ben ,.eemglyk eene Th£1ocratzttm,_ Gods Regenng ver~
t.oonde. Deeze hadden hun oezigtvoornaamelyk op den
Borgerfiaat, di naar den aard aes Volks gefchikt was, als'
mede op de plegtelykheden van den openbaaren uytwen ...
digen dien!! :en alzoo maaktenze eene voorzigtige leer-

, en levens-"iyze d7~Volks" waar door het zelve in zynen
pligt gehouden. wlerd. Dewelke op de plegtelykhyd van
den uytwendigen dienft opzigt hadden , di vertoonden
God in den Tabernakel, als een Koning in zyn Paleys,
of e,enVeld-heer in zyne Tente, daar toe men niet dan
met gefchenken naaderen mogt. Ik bekendat di zelvde
Plegt-wet oak Zoen-offeren voorgefchreven heeft, als tot
vergevinge del' zonden, en uyterlyke 'Vaffingen, als of
di tot de vel'eyfte reyniging noodig waal'cn: dewelke wy
beyde in de Godge1eerhyd del' H ydenen, als met de re..•
d.e niet wei overeenkoomende, met eenezwarte koole
getekent hebben. Maar onder de Uytleggers van Mazes
wordener gevonden, dewelke ontkennen, dar di gebo-
clen ten dien ynde gegeven zyn, om door derzelver on-
derhouding te leven: want zonder geloov en bekeering
hebben 'ly nooir God bevredigt: maar datze alleenlykver-
bee1dingen inhielden, di tekenen van eene betere verzoe-
l1ing waaren.. I-lier van d~an roemt Mozes zelv, God:.. ~a
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dcnBtigter van beyde de weldaaden ,- van regtveerdiging
uyt bet getoove, en van hailigmaaki1tg te zyn: en heeft
€en vOQrbeeldvan deeze beyde in Abraham voorgefielt.

§ 6. Daaris ook nag een ander fiuk in de Leere van
Mozes, aangaande den toekoomenden Verto.f{er, waar
van by heop geevt, als vaH een zaak van 't grootfie ge-
wigt, den weJken by elder~ befchryvt, als de fpringbron
van zalighyd en aIle zegeninge, di den verleyder de Slang
het hoofd vermorffelen zow, dog niet zonder de verffe-
nen vermorfielt te worden. , Hier op pa{fende merkteke-
nen van d~n Borge, te vooren Hoofd-deel II. verhaalt
Want cli, zow een mens zyn uyt de menflen, om dat hy
:het zaad van eene Vrouwe zyn Z0W , ja uyt de nederda~"
.lende lyn van Abraham, door Ifaak, Jakob, en Juda ,
2ullende ophet ynde van 't StaatenGiom, door Mozes afi..
.gefchetfi" opfiaan " en.een groot Koningryk aanvaarden J

.Q9~,!Uc.tOJ;l~S'~w...~ll~il1g_Y~~Y5)~~~c:re~<~,,_~.11~ien. ip, allege-
flagten , natlen en tongen zoWLfetl' 'gez:egentworden.
Hier hegt hy daar en hoven nog eene andere groote ver-
bOi~gel1th)ldaan, vanzekeren A/kezal1t van God, di ot>k
ze1vmet den zender God was. Deezen Mgezant be1eed
ook de Aartsvader Ja'kob , di-hem verzekerde van aile
kwaad bevryd, en de bronne en uytdeeler van~l1e zege-
ningen te zyn ,dewelke hy voor zyne Kinderen afbad.
By Mozes word hy, in't Verbonds-boek zelv, voorge-
flelt als de Afge'lant Gods, in wiens midd-en dienaam v-aU
God was " aan we1kers g{)eddunken de genade ,Tanverge-
ving, en de firenghyd der firaffen tegen de overtreders
flaan 'lOW: en di als de Leydsman en de magtigfte be-
fcherrner des Yolks in,de (a) waartekenen van de God~
delyke tegenwoordighyd moefr aangezien worden; Waar"
~m ook deeze zelv voorgedragen word, als de toekoo .•
JIlende Inens endi groote Verloifer des Volks, di i1tc...der

l~)In Symbol is. Ii 3 tyd.
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. tyd zyn Volk in he,t vlee!i bezoeken, midden onder hen
woonen, en de Aarde met zY'nevoeten betreden zow,
Wanneer hy zig tot dat gewenfie en verborgen werk van
Verloffmg zow toeruHon; zoo datmen daar dien Midde-

, laar ziet, dewelke dien zwaarwigtigen eys, naar den wel-
.ken de Zaligmaaker behalven een mens, ook God wezen
moefi, ten vo1lenbeanrwoord: ge1ykMozes hem ook als
de RotzHeen onzer zalighyd eert en pryfi, en in zyn laat-
fie Lied uytvoorig befchryvt.

§ 7. Ook heeft di Mozes, na zyne aflyvighyd, zeer
veele vOQrtr~ffely~everdedigersenuY,tleggers van 7.ynen
befchreven G:odsdl'enfi bekaomen,,· dl ook door verfchy-
dene Schrivten uytgebhmkell' hebben, en in hun ge{1agte
voor Profeeren o(Voorzeggers, en voor Mannen vanGod-
delyke ing~ing gehouden zyn geweefl:, niet een haair
breedte van zyne Leerfl:ukken afwykende: welker groot-
.fie gezag, by aIle, di Mozes aannelllen, fioch blykt; al-
,Ieen de Samaritanen uytgenomen. .

o N 0 E R S NEE A.
Vaal den heJ,,,dug~eJJ Godsdienfl der Jidm.

, I. .NU ftaat ons naa te vorffen, of de joden heden
ten dagen getrouwe Uytleggers van di Leere

van Mozes zyn, en eenen Godsdienfr, met den aange-
hooren Godsdienfl: overeenkoomende, belyden; 'en ook
aan te merken, dat zy van voor vee1e eewen herwaards
tot di engte en plaatze gebragt zyn; alwaarze den Mozals-
len dlenfl: zynde uu ontbloot van Altaaren, Priefieren,
6lagt•.offeren, en Offere,n door ,deW et van Mozes V'oor•.

- ge-
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gefchreven, niet konnen onderhouden: overzulks datze
den weg der z'llighyd gedwongen zynde geweefi te veran":
deren, zoo doende ook geagt moeten worden van de on-
derhouding van den Mozaiffen Godsdienft afgeweken te

zyn. 0 k' . n+' I d' .. 1§ 1,.. 0 IS geenzms te twJ.le en, at zy met III vee en
van de zuyverhyd van Mozes Leere afgeweken zyn. A;
Want deOverJeveringen by het gefchreven W oord byvoe-
gende, hebbenze ontallyke verdigtzelen en genogzaam
vuyle Fabelen, onder naam en dekmantel van Over/eve-
ringen der Ouden , in het geloov en de onderhouding van
den Godsdienil ingeflanfi, en boven Gods infiellingen,
in de Wet begrepen, gefchat.

B. In verfchyde zoorten van navolgeren zig verdeelen-
de, hebben de Sadduceers aIle hoop van de toekoomende
eew, aIsook de vreeze weggenomen : Dog de Farizeer.r
hdlhen. _de Wet ~,,>ge,r,e,gtjgb¥d-vetdorv •. ,.,.-'met'ftllen
geefie1yken zin doorhunne duyftere woorden en verklaa-
ringen te verdraay;en, en tot den rege1 van ygen gereg...
tighyd te flepen : dewyl zy de. ganlle toekoomfte van
Chriftus, den Vaderen oeloovt, wegnemende, di gehee-
Ie weldaad der be10vten binnen het geval van het Staaten-
dom beperken. Derhalven is uyt hunne Godgeleerdhyd
de grootfie en wigtigfie grondflag van den Mozaiffen
Godsdienft uytgevallen, de regtveerdiging van den zon-
daar voorGod, uyt enkele genade, als mede,de regte be[y-
den-is vatt-61enatuurlyke of aangeboore ekndighyd: dewyl
2Xvolfi:andigzig beroemen natuur!yk of uyt aangeboor~q
aard met genogzaame bekwaame kragten om God te ge..•
hoorzaamen voorzien te zyn: en de geheele verzoening
der zonden ten deelen aan de Offerhanden naar de Wet~:
(Jl ten deelen aanygen verdien:ften en fuaf-dragingen, of
lichhaamelyke fmerten· toefchryven : .1liet anders , ~dan de~

Hyde-
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Hydenen, daar van gevoe1ende. En dewyl zy voord aan
zoo vee1e €,ewen lang van het wettig gebruykder Offer-
handen verileken 1.yn geweefi, heeft hen de on'linnighyd
zoo verre vervoert, datze flervende uytroepen , myne
aood zy eefle verzoeni1tge van aIle myne overtredi1t-gen:. e-
yen als of de ilraffe der zonden de ve.rzoeninge van de
zonden zyn.kon. , '
. C. Her Koningryk van ChrHl:us, in der tyd verkondigt,
maar met hunne vooroordeelen geenzins overeenkoomen-
de, hebhen zy veragt: en alzoo wynig tyds claarna uyt
hunne woonplaatzen v.erdreven, en elendig omzwerven-
de" dragenze opentlyk om, de merktekenen van de ver-
gramde Godhyd. ' ". .
. S 3· H-ier koomt by, dar di afval verzelt isgewor.den
met het uyterfie verderv,der zeden, als een kenlyk tekeu'
<,JatGods GeeH van hun w.eggenomen is: want zy worden.
op den ondergang van hunne geflagten, vanJozefus be-
fchreven , trier als menifen , maar als fchrik-diren van'
men{fen; zulksdat het gan{feVolk, byna tot aIlefchelm-
ftukken en fchendaaden overgegeven en verdorven, zY-.
nen uyte~frenondergang·ver,haafr heeft.

ONDERSNEE 'B.
Van den tiodsdienfl der & "hat1JTlJeJaanen.

S 1~DE'GODSDIENSTder Muhammedaanen is
na dien van Mozes en der Chrifienen opgekoo-

1!len, hebbende tot hunnen Stigter Muhammed, een A-
rabier van afkoomft, di ontrent in de zevende eew zyn;
.lioofd opgeileken heeft: en vaor een Voor:z.egger ,~eefr.

- willen
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wiUenaangezien zyn. Hy wiera te raa-de ,de verbor~
gen~heden uvtde Goclgeleerdbydweggenomen hebben...
,de, ,eenen Codsdienft te Jllgten, di ten aanzien van de
,geloovs-fiukken, de ingefchaape GQdge1eerdhyd niet te
,buyten ging: waarom by byna op de wyzc van SocynJe
,gepade jnvoert, dewe1kecloorkwytfcheldinge de anvol.;.
'lllaakte werkender meniIen voor volmaakte allnneeint.,
en de Godsdienihge naar welbehaagenregtveerJigt. Bet
beginifelvanden Godsdienfihee£t hy venmdert, ftellen-
,de in de plaats van de Wet en 't Euangeli, den Atkoran:
he~ welke hy hier uytnQodzaaklyk ge,agt he.eft:, om dat
be)'de de Tefiamenten , ,naar zyn voorgeve1i\i:,lIoodaanig
bedorven waaren , dat na Mozes enCh.riilJus, tot verbe-

',teringder misilagen hy zelv, alseen .Jerde gezant ·Gods.,
h.eeftmoeten gezonden worden ,omhet gene te,dQen en
te ge100ven fiaat van niews af aan, meteen niew beleyd'~
,~~heiclwy~ea>..h ~w~1k..~k?~iJlt ,'\W:l ~.JJIt()r411
gegeven IS ,zyndedaar na geworden .hetbeginifelende
gronflag·van.den niwen God~dien!l.

§ 2. Maardat de .Atkor4n een werk is 't welk wynigge-
loov verqient, hebben zy, di dit Hoek Mwkeurig on-
derzogt hebben, uyt veeIe tekenen bef1oten. I. Omdat
het vaneen mens voordgebragtis, :di onreyn zynde, ook
veele Wyven had, en met anderegebrek.en befmet was,
flaande ,door ,eene niwe konft naa de heerfchappy. .2. Het
js een rommelzooder hiiloiien van het O. en N. T., di,
alzms verminkt en met veele verdigtzelen vermeerdert t

daar in voorgefielt worden: ZGO dat hetzig zelvdoor yge
kentekenen verraad. 3. En fchoon het niet van uytite-
kenthyd in flyl ontbloot is ,zoo is hetegter geheelkalk
zonder zant, behelzende nier dan raadzelen) .diden Ara-
biren~zelv adia'iuta onoploifelyk zyn. .if" De zai'ken ze1¥
;,di daar verhandelt flaan, zyn gefchi.kt naar 't verd.,.ol'v.eft
-. Kk" vlees.
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vIees. ;. Ja na den dood van Muhammed is dat werk uyt
veriletene, verilenfi:e, en byna door knaagde brievjensop-
gezamelt: zoo datmen met regt aan deszelvs egt- en op-
regt-hyd twyfelen mag.

§ 3. Inzonderh.yd is de MlilhamediffeGodsdienfi te be.•
fchuldigen, datze de voldoeding, di eene endeixis een
betoog van de Godde1yke geregtighyd vereyft, tegen de
Wet en 't Euangeli verworpen , en veele beuzeldingen in
deszelvs plaats ingeflanft heeft. Doe hier by, datze het
Paradys in een verblyvplaats van aUe vermaak verandert
beeft, even als of het de wooning of herberg van-Bach.•
chus 611 Venus was.

S 4'>Voor al heeft by deezen zynen Godsdienft op eene
valffe befchuldiging gebowt, dat de Boeken vanoeyde
de Teftamenten verdorven waaren, op dat niet imand dit
jammerlyk mengelmoes en zaamenraapzel aan dIen .keur-
ileen ftryken en beproeven mogt: want geloovende dat
Mozes en Chri1l:uswaare en getrouwe geza.nten Gods ge••
weeft zyn, kon hy niet ontgaan, dat niet imand zynen
Alkora11lin de weegfchaal van derzelver Leere overwoog:
indien hy niet tot deeze fchuylplaats, te weeten, dat
derzelver Schrivten niet egt waaren, zynen toevlugt nam.
Welke onderfielling overhoop geworpen zynde, valt al
wat daar op gebowt is, van zelv om ver.Maar dewyl dit
gefchil tot de geopenbaarde Godgeleerdhyd, en tot het
onderzoek van cleszelvsbeginffel behoort , ftellen wy de
befliffing van deeze zaak tot claar aan toe uyt.
... --------

o N D E R S NEE C.
VIt1J den Ch,ifle~~n GoaJ(lienfJ.

S ~. D' 'Aar zyn dannog. overig de Chr~aenen, dewe1":
, ke ]ezus , den 'loon van Mana, be1yden de

Chf1~



Boek III. NAASPOORING, em. Hoofd. III. 2-;9
Chriirus te zyn ; waal' van daan zy ook den naam van
ChriHenen voeren :geloovende dat ChriHus met zyne Ge-
zanten , de waare uytleggeren van Mozes GodsdienH ge:..
wed.l: 1.yn: en dat deeze Chrifl:usde aIleen eenige Zalig-
maaker van·'t menffelyk Geflagt is, in den welken aIle de
merken en voorwaardens van den waaren Borg en VerIof-
fer ten vollen gevonden worden, di Hoofd. II. als noodig
tot de begeerde voldoening en reyniging vereyIl: wierden.
Voorder houden zy de aangeboore Wet, aIs een regel en
rigtfnoer tot verhetering des levens, zuyver en ongekhon-
deli', dringen di aan en zetten de hoope van het toekoo-
mende leven, na den dood te verwerven, met kragr

) voord, en belooven dat, aan di waarlyk in Chrifl:us'ge•.
looven, en tot het leyden van eenhailiglevenbekeertzyn:
geloovende ook de vergevinge del' zonden, de opfiandin-
ge des vlees, en een eewig leven: zonder dat de aange-
booIe Godgeleerdhyd iets,.daar van herroept, of tegen-
fpreekt,. maar dat alles herhaaIt en overneemtu.yt de God-
geIeerdhyd van Mozes , door de Voorzeggeren verklaa'ft.

§ 2. Bit ituk van del' Voorzeggeren Godgeleerdhyd,
't welk Mozes en de Voorzeggeren aangaande Chrifius ~
den toekoomenden VerlofTer, verhaalen, zeggen de eer-
fie Chrifl:en-leeraars 'loodaanig in jezus , den 'loon van
Maria, vervult te zyn, datze verzekeren dat claarin niets
meer begeert kan worden: ten welkenlnden zy de hiIl:o.-
ri, dize de Euangelifche noemen, 0 liverhet Euange-
lium , van vier uytgezonderde Mannen nawkeurig be-
fchreven, aan de geheele werre1d niededee1en: en verge-
lyken aile en een igelyk ituk met Mozes en de Profeeten,
om te toonen dat alles met di gegeve hoope overeenftemt.
Inzonderhyd verhaalen zy de hiil:ori van zyn Lyden, en
'lyne Verhooging uytvoerig, op dat wy verftaan mogten
dathy) als onze Borg, onze zonden gedragen, en alzoo

Kk 2. de
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de zalighydvo~r 0)15 VmvOt'VCll hceft, wal1ncC!hy.~ht Lyden ooderging;
.en op dat nimalld twyfulctl 'lOW), dar hy tot deuyt.voeringende ..tocpaffing
·~all de verworve :zalighyd verhoogt is.

§ 3. Hoe nn de Uytleggcrs van de Grond-leer-wctten, en voornaame-
Iyk van de Wettcll del' plegtelykheden gehandelt hebben, blykt uyt de
Schrivten en Handelingen der Apofielen; wanneer zy verzekeren, dat- de
··Ofl"erhapdenell W affingen ,alIcen maar vool' den· tyd van verwagtinge in;,.
,gdl:e1t" en tot bdydenis van de nQodzaaklyke voldoening vel'eyfrzyn g~.•
· ~eO:: datzc eeoc gedaante van cen hand[chrivt .gehad hebbcn, waal'ia
·de [chtdd nict uytgewifr, maar vee! eel' erkent is gcwol'den; her.welke del'
tl1gt diestyd$ was, di als ecn Tugtmeeftcl' de zyne tot Chriftus opleyde;
denwelken zy verzeseldim dar met eenc waareVerzoenin~ en Waffing .koo-
men zf)wde.; or da!: ChrifhlS her. ymJe van'de Wet zow zyn " en hU'wa:t-
~ lialthaam \V·aarvan ''1.y de &haduwen vertoonden. Hier nyt voIgt, dat
~ atrchaffing del' Grond-leer-wetten niet tegen, maar naar den zin en ~t
'90gmerk van Mozes ,ingevoer,t hebben.

· §; 4. Maar nademaal over decze dingen zyn oqrdeel te willen vellen , at-
haoat van ~t onder2lQeken .d~ n"fpoQring der Goddelykhyd van Mozes
B()e~en, en derzel~er Uytleggingen: ais mcde van de hifl:ori des Eu:mge-
·ti!1ms m~t dcsze1vs aanhangzden : zoo iffel' niets overig) dan datwede
kentekenen van de Goddelykhyd del' Boeken des Ouden ,tegen de Hyde-
f/en; het GoddeIyk gezag del' Boeken 'des Niwen Teframents, tegen de
fJoden; en beyder ongefchondenbewaaring tegen de Muhammedaanen met
kragt vall:fl:ellen en aantoonen: maar aangezien dit tot de vafrfl:e11ingvan
het beginffel del' geopenbaarde Godge1cerdhyd behoorr) zoo zenden wy
onze Lezers derwaards) te vreden zynde dezclve tot dien grenspaal del' aan-
geboore Godge1eerdhyd geleyd te hebben, alwaal''ly door de Euange1ifche
voorbereyding zien konnen op den drempel van de geopenbaardo Gadge ..
·tcerdhyd.geftelt.te 'lyn.: waarom wy hier maaken een .

VN Of-
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Z A A K E N
IN DE AANGEBOORE

GODGELEERDHYD.
Alkoram kort denlt.beeld. 2,7.

A. Aller fthepulen afhang/ykhyJ VIJIJ

. God. u8.

A··.Anm,or.,r;odg,leerdkJd)w4t Aile tfaamenflel moet van God'IVQr-!:t: g, UJt aes woardt ',ouf:" den afgeweert'3 ,: .
{pronglykhyd. Pag. I. Almagtighyd van God. 87 •

.;. - - - - Hoe uJtgebeeld word. 2. Alomtegenwe(Jrdighyd van God. 2Z;
- - - - - Orr (Ii ouk is. 2. 25· 49.
- - - - ':' WatlYantrent di bodg;s. AlweetenhJd van God. 69.

3. 5· ArijJ~/elesweder[proken. 141•
,,4rmgeboorm Verbond met God. 22.

216. B.
'Aanwez..m der z;.iel. 7 •
.Aanwez;.en Gods, en z.iels rmfterve-

ljkhyd , ::.yn de grond van. aile
Godsdienfl. l:t.

:Afhanglykhyd der menj[en vanGudin
, hun worden, aanqn enwerken. 161

.,4fval der:J'Oodenvan den MouiiJfen
Godsdienft· 255.256. '

'A!{tervolging is gee1'1z..imin God. 47.
.Algemeene Kundigheden. 166.
.Algemeene z;.(Jndenvloed. 1 I2. q 5.

BAnd der menffelyke Maatfrhap~
PJ ) van waar. 2.00.

BarmlWrtighyd van God. 104.
Begeerte naa betere goederen kan niet

te vergeevs wez;.e1I. 2 I 2 •

Beginffel der aangebooreGodgeleerd1

hyd. q.
Beheering der goederen. 197. '
Bejluytenden wille Gods is eewig. 13:

13°·
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BLADWYZER'DEl\. ZAAKEN.
13ejluJt G04s, 22,.J261", .••.'"';' ''''1 D~ev?al. 195· 197:·J98•

- - - bepaalt',~'l7.'..." , Dt.o,tt. S . TH.,'. '. .
- - - verd~elt tneen hejlu'Ytder !!e- ,Deren :}erhanden z..yn met verz.,oe"

/{,ondere /{,oorten) en tot de uJtvoe- nende. 236.
ring der dingen. 90. 128. 129. Doeningen der aangeboore Godsdienft

•• - - in werkend entoelaatend.q I 9n kenni!fe, lievde, en dienft., S.
-- :.. of't odk God /{,elv is. 130. Dood der men.!fen, waf. 210. ' '\

l!!.ftuur Gods over aIle u'erkingeltc.1 )'0
- - hoe omtrent de zonde. 15' 5' •

Befluur der hertstogten. 168. 183'
JJetere goed".en na den dood, vlJn

God te verwagten. l I I.
}Jeter of erger ftatlt vanden geeft na

den dOtOdwtNrt'van afhtmgt. 116
JJ~eging brengt de verandn-ingen in

de uytbrC)'ding. 139.
•• •. - heeft een eer/l'e beginJ!el. 139 .

. - - - is JatJter dan d' uytbreyding.
13?·

lJez'Ondere WCtten.I69.
Borg~r.ftaats oorfpron,g van W(ltlr'.20I.
Borger-verbond. 193.

C.
D.

D Enkbeeld des .A (korans. ,2) 7·
Denkbeeld van God is aile mens-

fen ingefthaapen, uyt die ingefthaa-
, , pene,vloeie {jet verkregene. 9.
Denking en uJtbreyding:qnonder-

[chyden. 5' 9· 116. '
Verde algemeene wet /{,y, alleste doen

tot Gods Jnde en eere. 168.
Deugden van God. 96.

- - - - zyn onfthydelyk. 25 .
.,. - -der meriflen. 96. 97.
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BLADWYZER DER ZAAKEN.
Gods denkbeeld is ingefchaapen. 9.

-- Deugden z.ynonfchydelJk. 2 ~~

- ~ bnh,d. 22. 1.14'

- •• Eerfthyd. 43· 4+ 4~' 49· H·
- - Eewighyd. 22.,2.5: 44· 45· .
- .., Enkelhyd. 22.2+ 34· 45· SQ·
- - Gmade. J 04-
- - GetrD'Wh,d. 10·1.
- - Goedhyd. 25. 101. iH'
- - Hailighyd. 2.). 104. .
- - - - - iswez.entlJkinGod.IOf·
- - Hterfthappy. 93.
- - - - is onafhanglyk. 9<1-.
- - - - - onmededeelbaar·94·
- - Kenni.fTe is met mewufihyd. 6;.
- - - - noodz..(J(jklyk en vo-

willig. 68.
- - Kragt. S4.
- - Langmoedighyd. 104.
- -,~~,,",,1o>f··H·
- -Magt.S4·
- •. noodz.aaklyk aanwez.el'l. 8. 4Z.~
- - onafbeeldbaarh)'d. 63'
- - 9nafhanglyk~.,d. 2.4. 45. '}o.
- •. onbeg-I"JplJkhJd. p.
•• - onbeweegbaa-I"hyd. 64.
•.•. onlichhaamelykhyd. 57.
- - O-nta.ftbaarh.Jd.6 ~.
- - onveranderlykhyd. 24. 3r. 45·
- - onverfchillighrd in vrY~rd. 28..
•. - onyndighyd. 22. 2+ 28.
- - onz.igtbaarbrd. 63.
- - overaitegenwoordighyd. 2. ~ • 49.
- - regtveerdighyd .. 25. 1\08.
- - - - - deez.es ve-I"{chyde

onderfthydingen. 109.
- - toefeating der z.onde. 15o.
- •• toeygeningen :l.}lIS aanwez.en£

2.2.. l.).
God;

.•• •• ..Alweetenhyd~ 69.
- - Barmhertighyd. 1°4 .
•. - Be}1iiytenden wille is eettwig en

God z..elv. 130.
- •. BeJluyt. 22. 126. .

- - •.•. desz.elvJ "'tbeelding. 117.
•• •. •. •. - •. •. wJdU'Ytgeftrekth'ld.

134·
•• •• - •. - iJ werkende en toelaaten-

de. q I.

- - - •. - - ook God z.elv. q0. ,

- - - - - - verdeelt in een beaU)t '
der bez..onderz.oorten. 128.

;.:,.. - •.•. en 'linn uytvoering. 12,9.
p" Be.ftuur ofregering. ISO.

GEboden der regtveerdigh)d. 193.
G:eefteiyker dingen beginJfeI.139.

Geefts beter of erger ftaat na den aood
. waar van afhangt. 2. 16.
Genadevan God. 104.
Geregtighyd en dcsz..elvs bevelen. 193.
Getrowhyd van God. 101.
Gevolg der z.onde. 227,

Gnoftiken gevoelen. 2 19.
(;qd is geen Stigter der z.onde. IH.

1;6. 226.
de z.,nde te•. - kan niet nalaaten

. ftrajfen. 110.

Godiften gevoelen ,77.
Gods aanwez..ighyr1. 7. 8. 9. 42.

:;:-~~~~d~~~·'(};;d;rfch;din-
gen. 88.

- •. .Alomtegenwoordighrd. 22. 2).

49·
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- deszelvs ynde . .Q •

IngefChlltZpeWet Gods-. ,16') •
1oodz.e

IEz:..ui.tctr middelkenniJ..·' 69:
In.gebeelde YUl"ntes. 50.

IngefChaape Goilsdimft· 3. .
- - - HJt)JwoordsoorJProngly~

hyd. 4. '.
•• desz:..elvs verklaaring Vy

dee len. ,.
- - - hoe uJtgebeeld word. 3.

- oFrdi is. 4. .
_ - - waar omtrent di bezig is.

S·

. -

BLA·DW_Y~ER. D~R ZAAKEN~
Gods toeygeningen t:.yns I,w",- 21-. GodlPraken der Hydenen. ~4~' 143~

~S. Goed te genilen entd gebruyken. ~oz..
- - - - - - Wtz:Jm.~2.
-. - 'f).am;"ig~elvhrd.. 2.8. H.
- - verdratJg~aamhld. 104. 233 .

.•.. - verheerlyking uytgebeeld. 171• H··. Ai/J,ghyd v,an. God. ~S· 1~4.-'
- - verfiand. 2.). 04. - - - - 11 m God 'We~end)~
- - - - dest:..elvs vOQrwerp twee- 105. 106.

derl} 67. 68. . Hailigheden der'Jooden verfelndene.
- - - - - Jgenfchappen. 72• . ., "5).
- - voorweete1'ljehap. 70.7 I. HeerfChappJ van God. 93.
- - voorz:..inigh.Jd.l2.. 147.. - - - iSfJl1lffha1'lglyk.,enonme.;.
- - waarhyd. 2.5. 98.· dedeetb~ar. 9-1-.
- - werkbeginfftl. 8,. Hertnogten beJlaur. 168. 183. "
- -. wet ,wat. 1°5. Het eerfle dat van God gelent worll.
•.. - - - is inge.fchaapen ofgeopen-- . . i1.

. . b"art. 165' Hoope eenes beteren leven1.266.
- - wez:..en, wat. =+ Hoti. ,3' 1)).
- - - jluyt in z:.ig een nI04z:..aak.- Hydenffe Godsdienft,s.valthy4. 24;.

iyk ttanfWz:..en. n9- Hydenen veel G6dendom. 1 17· 24~'
;.. - wille, wat. 2). 74. 80. HJdenjfe G~sdienjJ of di eene vafit
_ _ - is eewig. 82. hoope der z:.alighyd opgeevt. 241.

- - onveranderlyk. 83' Hydenfft Godfprakel1. 242.. 243.
- desz:..elvsverfth'lde fJnder-

fchydingen. 79·
_ - - -- VDormzamftevDor •.

werp. 70. -
minvooY11lltlmHe •

78.
•.. . - - yg£lt[chaffetl. g I~

- - w}shyd.2 H. .
Godsdienfl del' Mlthamedanen. :!. ) 6.
Bcd/dimft hangt vfJ1'Ideleerederv(){)r-

z:..inighyxiaf 159·
_ - - - kan %.onder emige hOOf van

her)elling niet beflaan. 232•

Godgeleerdhyd derHydenen of di eem
.'v4e hoop van de bekooming J~
. ~~ligJ;'Vd aan de hand rreevt.. 241.
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B,LAOWY·ZE}l.DER ZAAKEN.
r:Joodz;,ehedendaagz;,eGodsdienft. 2. 54. Lichhaams en :dels vereenigiJtg. 10;'

- - - afvalvan,MQ:l;,Cs Godsdienft.· - - - - - - - onderfChyding.207.
%,5. 256. Ligt Jer reae is't beginlfel der inge-

Jood#1i,,'V.~p;P,y<kne*l«erAojnt1tllof.-., [chaapeGodsdienJ!. q. _
gerq" wrrJffk. 21'5,' ,Lie1lde ee.fA. da4a ri.#.s. aange.booreGods-

rgel1ff.htzpP6n,'W!4' Gods fil'I~Mmfi;.hap' dienft. ).
, , Z;.m.~n.fl'~tf)~4t:fld(J,eni~g.72.. - -- empLigt ~r m.en.lfen.tegen g-
'!'I - - - - of verfJandtg, of on- i nen naa(kn. 199.

middMJk. 13· !Lievde "!Jtgebeeld. 173:.
Ii" - - - - - of 7'1eJj?l1jfe.nde." 611; 7/01~ c

Pandig. 73' I
, ,

1

,. K. :M"" Atztigh.'YJ en desz;,elvs1Vf'nCl1~.
18.0.1,81. 18: .. 183. 184-

K'·'.Ennilfe, e~tidaad, desaangeGoorm Magt van Go~. 8 I. 8+ .
" God'ldlCf'1ft:). - - der Kon.zn.gen em:•. tsvan God•

.~ •• - ... bfuzrdde lievde Gods. 5•. ~; . 12).
Kenn,ij{q c;.oP;s- is ~t .eene volftrektci Ml1gn de,. o.ver.hedenof)r[pro.ng.,19,2..

mew.sifih;4. 6). 'Mahomet, wi. h deStigter der.Ma~
•• - =-:".7 :'!. i1, tW,0Ii~4,,~· ~~,~ hfJmetaanJJeG(J4.rJi~nJ!.•. ; 5:.6 •
.~ . 'Willig. 6&. '1t1.TJtJichUrsdw{l(2ting.. :U9..

Ke'ntcke"e~ van, d~,hoop t(Jt ge1t.4de. Medegeweeten wat. i7'., -
, 2. H. - ....- - -- bekleed Go.ds,plaatsin

•.•. - -:gn Gods vcrdraagz;,aam- denjJ.1ens. II. U. 17.18.
~4." "",Jiby4lflllhgoedhrd.233·2.34- ],11. I)K 16:'. 167. 173.

Koomjl- der z:..on4e?Jin de. 'Werre/d. . :tl o. 2 i6.
. 22~. 227. ~2.;.9'Medegeweetenafd'Ul4ll1,etl'kan., ,I~L

lSlagt van God. 84' Medefchikkil1g der-t/'JfN1j]jm. 193.
Kun~~he.'4q,'Nllgef11fene.16($". Mens wat, en in ketrekking tot Gu.tL
Kuphid• 1&6. . 16Q.

" .,... is' niet. verdwven g~Ji:hatlpen.
L. . ',' . 222~

. - - - z:..ondiglyk, met :l:.9ndig.. 22.0.

L.Angm.~Jd.Jghlt!van. God. 10+ •••.,. 'WortL,i,N.z..o.nde geb{)()ren~2.2,).
LojJerlng. 1'99. •• Of. ~QnJigt dpw eenverhaafl oor~

hrrmeefters, alsOuders te eeren.I92. deel. 2.22..
Levenvat1,God. 1-3. Mil1.1felykepligtet1 tfJt Go.d:17°.189;
l(AIe,ubefluur naar rede is de. eerjle 11/-' ;. - - - - - aile begrepen'

gerMev.eWh. 16?A onder den naam~anGoavrug-:"
- ,- Mm. fig,,:,
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tighJd. 172..

Menffelyke pligtentotz.Jgz.,elven. 175
- ... - - begrepen onder den

naamvan matighyd. 18o.
- '- - tilt z.;ynemedge:tel-
len. 187. -

- - - begrepen onderregt-
_ veerdighyd en lievde.I93'
MenffClyke deugd. 96, 97.

- - evengelykhyd. 194.
'- Maat(chappy. 189.

verdorventhyd. 224"
vryhrd. q 1. 13+ 1,90.
vrindfchap. 200.
vroomhyd. 165.,

- - weldaadighyd. 1:03. ... -

Men!Jen hangen van God af in hun
worden, aan:t)'n, enwerken. 161.
..:..' zyn voor :tig aileen' niet ge-

booren. 207.
II' - verfland en wil hoe van God

be.ftuurt. 1 5 2..

,.. - 'Vermogen niets tothunne
koomft .in, en vertrek uJt de
we:rre1d. 163'

:tyn aIleen bekwaam om Gods
Jnde te befthouwen. 163,164-

Middelkennis .der Je:z:..uiten. 69'
Mogelyk aanwe:ten. 8, 89'
Mogelykhyd der dingen. 138.

- - - van Gods ver:r:.oeningmct
• den mens. q I, 132, 133·
Mogelykhyds wortel. 88.
Mo:tes Godsdienft hoe verrf! di tot de

ver:z:..oeningmet God voldoet. 2.49.
•. - Zoen-ojJeren:l.Jn aileen tekenen

.eener betere ver:z:..oening. 2. p.

PERZAAKEN.

N.

NAam van Chriflenen. l 5'9:
Naajleep der :r:.onde.227.

Noodigheden ter ver:r:.oening. 2.36'. .
- - - - tot het leven dey menflen;

183.
Noodlot der Stoi'ken. 134.
Nood:z:..aaklykaanwe:ten 'Van Gad. 8.

42•
Noodfthikkelyken nooddwang. 134.

o.
A Nafbeeldbaarhyd van God. ~l~

.' Onafhanglykhrd des Opperwe ..•.
:z:..ends.'22,24,5°, 54." .

Onbegrypelykhrd van God. 5 2.~'
OnlWweegbaarhrd van God; 64; .
Onderhouding 'Van't gefchaapene. 148•
Onder.fckikhng der menffim. 191.

Onderfchyd tuften :z:..ielen lichhaam.
. 2°7·

- - -_ ontkenning en qnt~
bering. 22.0.

Onderwerpelyke red", kan dwaalm.
14·

Onlichhaamelykhyd'Van God. 57. .
OnftervlykhJd der :z:..ile.II', 206. -

- - - - - - en Gods aan..•·
we:z:..en:z:..y~ekngrond.derGods ••
dienft. 12.

Ontaflbaarhyd van God. 6,.
OnveranderlykhJd des Opperwe:z:..ends.

. 22, 24, 3 I.
OnverJchillighyd van Gods vryhyd •

. 82,83~
',On;(,igtbaarh;d 714n GoJ. 63' .
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OorJProng d~r mage der Overheden .. Rede, Gods wit o/volgende drukt

12.9, 192. GUM beeld in om uyt. 107.
Opperwez.ends enkelhJd. 3f. - - is. d'ingefehtltJpe bekentmaaking

- - - onafhanglykhyd.2?,26., vat) de Goddelyke wil, 100.
- - - onverand6rlykhyd. 3 I. - - is om van God ingefthaapen tot
- - - Onyndighyd. 22. 28. beftuur onz.es levens. J09.

Ouderenteeerenengehoorz.aamen.I9I. - - welke de regtem(jetge~gtUlor-
Overaltegenwoordighyd van God. 49. dm. I').
Overgenome waarheden UJ~ d' eer:fle- - - onderwerpelyk aangemerkt kan

weetenfthap. 7. dwaalm~' I 5.
Overleveringen der :Jooden. J.5). ..•- voorwerpelyk is. anfeylbaar. f4.

Redes ligt is 't beginJfeIder ingefthat~
P. pe Godsdienft. I).

PLaatsvullerJ der Ottderen, ge/yke - - onderfthyding. 13, 14.
eere te bewrz.en. 192. - - verderv hot verre tetrekken. 16.

Plaatsvuller der verz.oening moet e· - ~ werk.en:en k.ekerhyd. I" 17;'"
'8Icnwaardig en anbeJmet z.yn. 237. Regtveerdighyd en· desz.elvs geboden.
!' - - eene vrywillige Borge 193.
. z.yn. 2.3 8. 1. nie.t toe te leggen Of fle'f/$

!-Y'~_" ..•.·,qmJ~r en der anders leven. 19)-
hoogfle waardlghyd wez.en.i .• ".- z. noch op des:<..elvskuyskyd.

239· 196•
;; ;;; •• kan noch mens nochEn- .• - 3. nochgoederen.I97, l.98.

. gel z.yn. 239, 2.40; 4" noch op z.ynen goede"
l!ligten der men([en tot GOd.I70.189. nlMm. 198.

- - aile be1Jatonder den rlaam van Regtveerdighyd van God. J08.

GodvrugtighJd. 172) In,: - - - - - on.derfthyden in vr~
174. kende en bedeelende. 109.

:; ~ tot zJgz.elven. 17';; Rooverye. 198 .
•• - begrepen ondermaatighJd. 180. Rufle;$'1 eerfle;n ~tlichhaam~ I3'~
... - tot z.yne medegez.e/ten. 187.
~ ... aile onder den naam van regf- S.

veerdighyd e1Jl;evde beJloten. .
I93.iSCheppe'l'dereerf/ejlojft; 141: -

. Schepping der werreld. 2.2, 136.'
Q R. ... - - of di in God verande~n Aad van God. uS. ring brengt. p..1.'.. .....~ is de gYlJotj/e71Qlmaakthyd. •• - - der denkende wez.e11f'.

lO~. 139.
Mm ~. Schl)q~



v.

T.

TCNkoomJUgbyd der dingen hll11gt
. aileen von Gods beJlupenden

wiNe af. 13z.
T oeJt.eningm vanG,dJ 4anwe1:.en.

22,42•

•• - - - ..•, ..•. We11. 2.~i2;,

42.·
- - - - Wilun. ·2.Z~

T weede algemmle 1Vet, aIleste mo-
gen doenwflt God niet verbied. I68.

"BLADWYZER DER. ZAAKEN.
Schoolgelee1'dewederlegt. lO.- ."V'f/rdrang~t1IlmhJd wn G.()d.r04,:!~1.'
Schuld der ~onde. 2. 2.1. . . -Vereeniging van ~iel en lichhaam. 10.
Smet der z..onde. 2. 2.4-. Verhee1'lyldng van GJlduytgebeeld.

,Spinoz;.1J wederlegt. 35, 57,6",,76", . " 171.
II;, 137. Ve1'ftandvan God. 6+

SttJItt iier t-e'UIigez..aiighyd en ve1'doe- •• - - deJz.elv] 7JrMrwerptweMff4
meni!. 216. ,I). 67,68.

St~~tel' der beweging. 141.- - .••- - •• - rge"11fchappen.72.
Stoi'ken gevoelen. 246. Verfland der 11IenfltJil hoe VRn God be.
Straffe der z.onde. 229. Jluurt. 1)2" '

.strajioolhJd qer ;.onde is Inl'J'JOge!yk. - - - in der ~npen g*]I. 20,9.
110. Verz.oening met G.,od is .noodz..aaklyk.

, "p.
- •• vereyft 'eetm'J ewn'UillafotS-

gen en onbeJmetten plaatsvul-
1e1'·237. _

- - ~ tii "eme lIT'J'!'1ilJige Bor,~
IS. 238.

- - - z.vns z;.elvs meefter, en
lIan de IJNerJooogf1. 'UHUll'fiig-
hJd. "l9.

YingerUlJ! de1' Ch1'iflelykeGodsdienfl.
, " !o;9·

Uytbeelding derwaaren Godsdienfl.6.
Uytbreyding en denking :cyn z.eeron ...

derfchyden.)S, 116.

Yflog"-fiz t,41 OIItJ.e1;Ste eeren. 19%.
Yoo.rbaarig oerdeel doet de mens z.on....

V Anz.ig1:.elvhyd Gods. 2.~,45,H· r.rA~gen;J~_z't.-r,_J~ menlt~:on ..•
. Veet Godend,m ~ HydeMn "lHdbee,r.wn ur."i:I." Uffl V>'"

wederlegt. 117, 240, 244. d,. 7.2~.
Veranderlykhyd in God is onmogelyk. VOfJrWlIIlrJens tot ver:<,oenitJg. 237.

" p. Tl"oorw,emlhyJ 110n GUll 7°,71,130.
J7erband der menJl1k~ M4I1tfrhapP1 yqlJir'Werpelyke rede is onfeilbaar. 14"

- vloeit uit de huyshDuding. 2OQ. Voorz.igtigh)d, wat. 176.
Verderv ckr Rede hoe verre tetreklcen. VfJorz.inigh)d van God. :!.2, 147. "

16. Vorjiius we¢£rfProken. 29, 34, 40,
rlrdOMlent~d Jer menJfel1 algemeen. 50, 5 I.

, ::'4- Ytindfehap der menJfen. 204·
Vro(Jm~



BLADWYZER DERo ZAAKEN.
Proomhyd der menflen. 16'). Wille des gebods en des befluyu. 80"
VryhJd der menJJen.13 I, 134, 190. - - van des menflen geeft of !{.iel.

200.
W~ ...- hoe van God bef/uurt wort. Ip~

Wyshjd van qod. 234. '

W Aare Godsdien]lur.tbeelding - - der men.ffen. 176.
in 't gemeen. 6. 1Vy!{.evan !{.ielsen liehhaams vereen;04

Waarhyd Gods. 2). 98. ~ing is onverklaarbaar. 10.
Wal het eerfte van God ge1cent word. Wartel der mogelrkhrd. 88.

)4.
Weldaadighyd der men.ffen. 203. Z.
WerkbeginJfeI. 8;.
werreld onderhowding. 148. ZElvswillighyd in den mens. 17'-.

- - - Schepping. 22, 136. Ziet beweegt Jgentlyk ons lieh-
Werkbegin.ffet Gods. 8). haam niet. 140. '
Hlet Goas, wat. 16;. Ziels aanwe!{.en is niet van my, en

- ... is inge.fchaapen of geopenbaart. bewJj1 Gods aanwe!{.en. 7.
16). - -onfJerfl:ykhyd. II, 206.

Wettige ygenlievde. 17)' - - - - - en Gods aanwe!{.en !{.yn
•.. - - ;vetop :{.iets f;erbetering. de grondveften van den Gods-

176. dienft. 12..
- - ... ... - op liehaams ver!{.or- ZoberhJ.d. 180, 18 I•

ginge. 177. ZoenofJeren van Mo!{.es !{.rnaileen tc04
We!{.en van God, wat. 24. kenen eener betere ver!{.oening. 2; 2•

..• - - }luyt in !{.~ een nood!{.fJIJkhkI' Zonde, wat. 2 19·
aanwe!{.en van God. 8, 129. - - ... is bewy}lyk urt den Eerflva-

W'i in '/ minfte !{.ondigt, is in aile der voordgekoomen te !{.yn. z.z6.
veroordeelt. 224' Zondes koomH in de werreld. 223,229.

mile van God. 74,80. ... - Jehuld. 227.
- - is eewig. 82. - - [met. 228.

• - onver[chillig. 83' - - praf 229.
- ... ten hoogffen vry. 129. ... ...Jlraflooshyd is onmoge1rk. 119 •
... - desz:.elvs voornaamJle v()orwerp. , Zondenvloed algemeen. I I 2.

76• i Zuyvere kuyshyd van de lievde. 2<h.
~ ... ... ... ... - minvoornaamffe vo~r-I ZUJvere verJlaaning moet van de in-

werp. 78. beelding onder[chyden worden.H4.
- - - - ..• ... ver.fchjde~ onder.fchy- i Zuyvere verj1aaningen der afgeflorve

dingen. 79. . I:.ilen, :<.)nden Vroomen geneueh-
- ... - ... - - ygel1{chappen. 81. lJk, den Boo!{.envreeJlJk. 2.I),2.[7.

Mm 3 KORT-



KOR TBONDIGE VERHANDELING
DER

GEOPENBAARDE
GOD GEL E E R DHYD.

Vewelkc

Yan de Feylen des eerfien Druks gezuyvert te
herdrukken toegeftaan heeft

SALOMON VAN .TIL.



VOORREDEN~
AAN DEN

L E z E R.
~~ At ik deeze Bladfren, dewelke een kort begripvan
. .de geopenbaarde of Schrivtuttrlyke Godgeteerdh'yd

. ' beheJzen, voorhenen tot de duyjlerniffe gedoemt,
nil aan eenBoekdrukker, eeneerlyk Man, onder

.JePers te Jeggen, en by de AangebooreGodgeleerdhydby te
'voegen, toegejfaa. hebbe, behoortgeu, Gunjlige Lezer,
1tiette verwonderen.. 'De zeer goeaeen eer1!'aardigeM'Il!,
de Hr. Emanuel E;en, ha:d.de.z'elve .we/' Z11 het 'UoorJfle
Jaar in 't Jigt gebragt, hebbendedoorvee! aanhoudenmy
een vertov om di te mogen"ytgeven, a.fgeperjl: op di voor-
waarde nogtans, dat de genreken, in de Handfthrivten
ingeJlopen, metaUen vlyt zowden weggenomen worden.
'lJeeze myfJe zeer goede Vrind heeft wei aUe ne'erjlighyd
aangewend, om dat naawkeurig op te volgen: engy zyt
het aan z'ynen arbyd verfthuld, dat de Textwoorden, op
tie aangehaaidegetuygplaatzen in dit Werkje ingeiajl zyn,

. en zomwykn kortbolzdigverkiaart. 'Dog deeze poging is
,zoo kwaJyk uytgcva/len, dat wanneer ik, twee my toege-
:zondeneafdrulizets ontvangenhad en overzag, bevonden
,heb, gef:ykmy ookdooreenf7rind gefthreven was, dat vee-
lezaaken verkeerdelyk gejlelt, andereovergeflagen, zom-
~ige bew.Yzen buyten lJun oogmerk bygebragt, en di ter
I:.aakdienden kwaatyk ingeplaatjl waaren. Het welke ill

'~1I koomete verflaan daar uyt voordgekoomente zyn,titit
Nn myne



VOO·RREDEN AAN DEN LEZER.
myne Vrind een zeer gebrekkig enjammerJyk mis(Chreven
affthrivt gebruykt had, zoo dat hy zet-v genoodzaakt is
geweefl di vuylnis llalte zuyveren. By voegt daar IJydat
ook, door vee-tvutdige moeif:ykhede1z, di zetv dengeeftver-
dooven konden, onaer het uytgeven is a.fgetrokken geweefl.
It heb dan ondernamen diens Vruks misjlagen te verbete-
ren, het kwatyk geptaatfle te herfleUen,. en het uytgeJu-
tene te vervuUen. Maar nademaal van dten Bernftn'IJru1t
ge;eneafdrukzets oJ de Frankfoortze Jaarmarkt gezonden
wierdelz ,en dat 07J7!l"zutksde LeerJingen dezeJve at~ier
niet bekooff}enIionden , (Chu.w.e~de ondertu..Wfl.,e1fde'mo,. eite.....q'f
datvan mews uyt tefthryve1f;~, ·laf,b.b,cn~.e,fI!" vurt.gf:yk:ge.;.·
lJeden, dewy} de 'Dru:~ker.ZfY#endz~nJlaanbootl, dat ik tIi1:
myn kort. begrip ttim aenzetven wztde overgeven :J om te
he1"d1"ukkenen' by, de aangeboore Godge/.eerdhyd te vo'egen~;:if zy zoo doende onze geheete handteyding. tot het a..antee:

. van een zaamen/fet de1"Godgeteerdhyd "koomejtte bezit-
ten. En nademaal het onbillyk weze11 :zow,.dat regtmat1f-o.
tig 7/erzoek langer tegen te flaan,; zoo bekoonitgenu, waa1"
'Paazy zoo-zeer vertangden. .

Viteene witdeik ondertuffen, Gunflige Lezer,~ u wet
vcrmaalzt hebben, dat ik, der ko1"thydb£tragtende, wan •.
neer ik tot de elenRica ofwederJeggi.ngen g~koomen ben, de'
ptaatzen der bewysredenm til/een maar al.; met dm vinger
aanwyze, met nataating va.n al/eaanflootet,y-ke en fiber/e'
verweeringen ; en van. de1" Tegenftre'fJerentegenwerPe./f
flegs enketyk gew.ag maake,. zonder eemge u'ederkgredenen'
daar by te voegen: ten dee/en om den leer zugtigen .And.-
woorder eene wyderdeuJ:e tot hetonderzock dcrzaak z'CI'lJ'
open teiaaten : en t£lt deeten om den zetven te noodzaaken
andere goedeBo'ek-fthryveren te tezen en te verge/jken: atS'o
digeenzins voor hebbe den nuttigen arbyd van andere,z~et:
GeJeerde Mantten onzen Leerlingen uyt de haRden te vrtn~

gen:-



VOORREDE:N AAN DEN LEZER.
vrmgen: maar dezel've veel liver aante raadelt dien dad}"
neven te voegen.Verhalven beveJenwy hier onder d~ eer-
fle te Iezen en by te ,?oegen, de (a) .Atgemeene jleJlmgen
van Waleus:, het Lrch/iaam der Godgeteerdhyd van.Hey.:.
daan: Burmans Schets .. en voor a! hetKort begrtp der
Verbonden en GodgeJeerdhyd van Kokfejus. Wanneer nu
tle.Hooge-fthoot-t()oP1laahet ynde helt" op dat de Leerzug .•
tigen in de.sefthit-jtukken eene v,ajter kenni.fTeb~koomenmog"
ten , getajten wy ha~r de Geft~tt-Schryver:s hter 'by te voe.•..
gen , en wet datze tn de gef~hltten met het ,Paufdom tezen,ae (b) 'Vytvaart der Trentifthe Vergaiertng van Hydeg~
ger: tegen de Socinianen.,. Hoorn5eeks 'l;VedertegtSoci-:·
niaanfdom : tege/I de Armmtanen en Menmfien, hel ge.ne·
voorkoomt in de Werken·van Kloppenburg: tegen de Lu .•
teranen, de Verktaaring (c) der .Augsburgze Bef:ydenis'
van Alting: over het gene met de Ongeloovigen betwiJl
word moetmen naa~oeken by Hoornheek in zyne Schri:pt.en'
*Vail(fie btk:ecring der Jo/en 'en 1Ijaenen ..' Hi"er ktinmen by~
voegen de Gifchit-fthrivtel1 , deufelke vOl)rkoomen in de
Jf7erken van den Vermaarden Kokfejus, dien doorktonken
Gadgeteerden, den Papijfen, Socinialten, en Joden tegc'h-»
geftett. ~eeze konnen in den toop der Hooge-fthoot, wan.:.
neer de m'eejle'het koope1Jvan Boeken, en veete kojlen te
maaken, zoeken te vermyden, egter aan myn oogmerk ge-
nog doen.

7)e geteerde werreid had deezen mynen ar/;yd wetkonni/t
ontbernl, en ik voorzi ligtetyk dat deeze mynepampiren, .
na dat ik den weg van aUe viees zat ingegaan zyn, oJtder
!JetJi'hettrpampier zutten gerekent worden, overmitsdeeze'
onze eewe met dieAetyke flag van Schrivten veel eer be-

_It.wallrt '0 dan verligt word. Niet te min wanneer ik myne
Standptaatze it" deeze eer.fle Batavifthe en Neerlandze'

Nn 21 Hooge.--
( a) LIXos ",ommunes. (b) TumulllS 'Cong)ii T>ridCnviui. (c ..) Exegeus •.



VOORRE.DEN AAN DEN LEZER.
Hooge-(chool befchowwe, de ik. e/J myne Leer/if/gen te moeten ait geven»
haar voordee/ be(.?rgen."en d~1:.elt!eten min.ften 4..00J/erre begun.ftigen,/ dat-
4..e1:.071JertJ&verlles 4..Ig van du myn oogpunt 4..0wden konnen bedlnen, waar
11nnron1:.ebe4..0ndereHuys-leJJen gerigt worden. Ook z.al deez.e tegenwoor-
dige uytgave nog dit nut konnen ver{chajfen, dot de Bevollrderaars der leer,.
%..ugtigejeugt en ook hunne Ouders on4..eregtdnnighJd, in het voordplanten
van de Leer/! der Kerk, %..ul/enJ.:onnenden, en ook weeten aan wien %.y
hunne Leerlingen, ten opbow der Kerke toegewJd, IltJI1bevelell, en welke
grondrege/en, den tedere gemoederen der jeugt, onder om ingeboez.emt wor-
aen. Den dec4..en wilde ik oelt we/ dom gelooven, dot Wl be4..onderljk.
aaar op Ryt 971, om den Broedertwifl vee/ 'IVtn' ter nler te Jeggen, en on-
aer de as 7/an ver.getelhyd teofmooren, d~ d~n te' do~n her/even en op te
'l1l1Jlt.keren, op dot de Leere In (a) pkgtregelen vaneemghya, gelyk ai g'-
naamt woraen, amJgenomen, ongefchonden hewaart mogt btyven.

lit. heb eenen Bladw}~Y' der H. Schrivtuurp/aatz.en hier doen !J;voegen»
'pdat ae Leerlingen %..igdaar in oefenen, en ai School-{preuken, in hHnne
BJbeis aangetekent, %..tggemeenz..aam maaken %.owtten; en ae4..Clviin den
grand-text des O. en N. T e.ftammts her/e4..enen Uytp/uyz.en, als 'ok het #g'
Jatu daar over van elders bekoomen, neerfttg in hunne k/aaboekjens annteke••
11enmogten.Ja oak, op aat ai gene, at nog oj) bet aanleeren der grond-
taa/entoeleggen, en in de eerfte begin!Je/enhunner Leer-oifeningen be4..lg%.]n~
di getuygplaat1:.en (b) ranl- eN (c ) Letter-k,.maig omkmopen %.owden,
om 11IJmaalrte diper indruk in hun geheugen te behowden: want %.0/1doende
!o?Znenu met eenen kl(1ptwee v/igm te gelyk flaan. Dit Vtlrmaant hebbmde
b~'Wde ik ql J elf my v()order tot aller dien! bereydwjlli(.

SALOMON V AN TIL.

Kort-

.' (a). formulae'lll1ionil. (oj Philolegl'cc. (<:) Gramm~tiCCo
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'1)"

.GEOPENBAARDE
GODGELEERDHYD

VOORBEREYD ZELEN.
ZuUende ten Godgeleerdhyel 'off/eOe.", ~o"f'Jenl}Je belt~u,,.;,

ly( dUes , l}Jae ddAr 1'''' beh"D7t ,begrypen onde, de Tite{s
'Va" HB:J( 7J EGIN Z E L , 'Van't c.4 vi ~ G B·
r,B'O''DR~B 0 p'PSRSr EGOEtD ~ en " ••" 'de .
.tM. 1'1) 'D B LEN , Jj fJnstot tie gemeenfehap van d.~
GO E D opleyden.

VAN .HE,T BEGIN ZEL,
H 0 0 F 0 DEE L I.

Ii'4n de GoJgeleerdbyd ,en d(Sttl~J Begin~l.

JI.~..EGO D G ~ LE E R D HYD moet aangcmerkt worden:.. ~ r. Ten aanZlen van des WOORDS-OORSPRONG~
~. L YKHYD.; naar het welke zy zegt, to on tuu Theou, een
. .,. woor4 van God. Het woord ze1vis agra/ion ,onbefchrevetJ;

, : ..oaq aIleen dat deszelvs beginzel genaamt word, - Login tou
. Theott, de 'W(JordenGudi. RfJm. 3: 2.. Bet is overgenomen ~n Ont-
. . A·· . \ leent

• ~.__ J



21 rAN 'DE GEOPENBAAR'lJE I-Ioofd. L
leent van de H ydenen, dewc1ke het fpreken van de Goden, Godge-
leerdhyd noemden: en de~yl ~it fink nict op eener)ye wyze gcIeeraart
wicrd, noemdenf~ <R ,rettelllermgen deK Wysgecrcll', Phujikeen, de
Wj.rgeerigeGodge1eerdhy.ti: de gelykeniffen en'de verziringen der Dig-
teren, Muthikeen, Verdigtzelkundige: en de Wetgcvingen en infid-
lingen der Pricfiercn, Politikeen, Staatkundige. Decze overneming"
heeft plaats gcgrep~n il1".de t\,veedcEew: wa,nt datJohannes Theologos
genaamt word" is l,1yt ecne;\tldere.oorzaak ge[dJied, OIU dat hy Logon,
het Woord, beveiHgt heeft, Theon, God te zyn, Joh. I: I. en 0-
pmb. 19: 13. zegt hy ;en qne J te weteo, Chri1tus nlZamword ge'-'
1J.Ilt1mt"ho LogoJ touThsou, 'hot,WQ~m:l Gods.

n. Ten aanzien dec Z f.,A,K ~ELY"befwyv!: d~ vc.rU1aC\rdeKocccns
dc G9dgdeet'dhy~b.r uy~nernendhy~, . 4atze i$ .~l!#rf'fPjtltlk,'Ut.God;,
uyt God; "voor God; en tot God., Van Gild, om datze God tot voor-
werp heett" en aIshet Boogfie.Goed , .en den Leydsman op den weg ~
om tot zyne gemcenfchap lie grotaken, Clpgeevt ~ Up God, dat is, urt
Gods Openbaaxing :. Voo:t'Bod, aJs bdu.:~nde recleneringen in GOdi
vre~ze en, tegenwoqrdigh.y,dvOQrgcfielt: ~ tlJt God, da.tis" tot voord-
zetttng van Gods eer en lieedykhyd. '

,4,. Het ond\rfclvdy.an :pee~ ~el:,rc:,wo~ Y;ll\~le' afider~'*grOnoveft
. ,in he~ voonverp: wa!?:tdf,God~ewerdhyd h~ft. alle~~G~)(hotb,aar
", 'VM1-werp, 'voor zap ",eel'h,. ais eenmlXiededbaar 'goed bevat word),

en overzulks boven at begeerlyk. .
B. VV ord verfchydentlyk verdeelt, en wel

a. In _9P2:~gt;~e~~,9~D~ER~'Y.~l),f..•E 1'i )0, 'Yel~di L.eereaanne-
merlf~;j n~r /,~,v.tr¥..i't1sr.~ htJ.1n~;btftaatitht:d$:n, ,rmeer
of mm daar vanbevatten, vo1gens de £chlkking van 't Godde1yk
Bd1urt: waar val}d~fn zy del~n~.amverkI;-v-gt,yan,(.a>' 0 P PER-
V 0 0 RJ3;E E LDJGB 5iidgHJJerd~tl,~voor 2lOOveelGod be-
floten h,ecft, ietwes van z!g te op~nbaa~en ; ,Welke is de FVjshyd,
God$,fn~b~r:g~lIt!'#:, '.~b~~j. ~ ,,),Wl}kfP,"d t~v.;;~en 'Uer-
ordineert heeft tot onzer heerlykhJd, eer de iPereld was. I Kor; 2: 7.
En de (b) A F BEE L D I GE, te weeten, alleswat lla<;lrliien
Qpperheel:denaar v.an'zi~in. lyne opi~aaring uytgebJdd word.~'
Dog de m.aate <ier,ken1l1fle, welke Chnfius bekoomt uvt de be-
kemmaaking der inwoonende Godhyd, verkrxgt den .{aam van;:
(ifodgcleerdk.,dder (c) V ERE E N I N G. Welke de verheer"';~
1}!ktc,jn de Hemckn, O1'ltvangen·, dien ,van (d)' Z IN IN G, ofl

, " ' tAAN.,..
(ti) Archetypa. (b) Edl-ypa. (l:) Unionis, (d) Vj{jon~



Boofd.l. G07JGEL"J1ER9JHT'D, eli'll .~
A A N S C H au WIN G, am aarwQaldaarinaanfthouwm wan-
dslen ~fJtll.e";.1 J(fJr.: 5: 7. .Maar dcwelke de teyzigers op deeze
aarde·'te1'krygen, tlien·der (c) RE YZIG£RS ) ofW A N-
DELAARS of liver des (f) GELOOVS, Dm di'ltwe hier
40'Or't Geloo'llwandelen.. 1, Kor. ): 7. want all-ekennHfewdke dcc-
·zc laatfrebckool1lcn, moetenzc doot'tgetuygenis dcr Schrivt be··
hallIeo.

,b. In 6pzigt clet W Y Z Evan voorfrellen, zynze gewoon dezeh-e
te deelen in eene (g) STELLIGE en (h) SCHQOL-
GELEERDE.

''C. In· Opzigc van destelvs DE,E LEN '. in cen {i) 13ESP I G E-
LENDE, en (k) BETR!lGTENDE! Welkers ecrfre

,tict op de K£NNIS~ desGELOOVS, \V:1:1tdoorditot God
k'oomt,moet geloO'1JMt dat hyis ,en trtiflhapodotccs ,etJn belooneri.
der tener. ai ht!rn :toeken. BeOr. 11: 6. Bet ander op de G E-
HOORZAAMHYD det LIE VDE. l'oh. 3: :q. Dit
.if 9n ~I')J ,'dttt 1JJ) gelrtfJ'tJe11 in de1/. naam :t.ym Zoom ,1ezuJ
Chriftus, en mtflkanderen lievhebben. Voeg hierby 2 Tim. 1: q.

" . l-1oUd ~et 'tJodrbee!1~er ;geZ:(Jt1~ewoo~den, digJ 7/alJtnJ gehoort
, hebt,111 g~lotJVee1't lirf'z.1dtt·~~ilf'liftr!P#iJhrt1~z.u.tu.

d. In opzigt de!, "BE GIN 'ZE if.. EN; uyt _dewe1keecnige kennifle
dttttr Godgeleerdhyd :1fge1eydword: en dan im~

AA. NotMr'Jl, dat is) in ons ingefchaapen, &welke alleen uyt de
_.redeafl~d"to J!!1ooffo,n, . kat to pt'epon .tOu Theou, het ket/nelyle en
be'tname~ke(JfJaJ.· Hler m rnoettnen aanrnerken deszeIvs
~; (l)AA-NWEZE.N ;t"e~nSocin, dihet:tclve omkent, en

aileen uyt de overlevering wil ;)fleyden. Dog
3. Word Dewezen .

d. Uri: de woorden dcr Heyli~ Schrivt. Rom. r: 19. T(1
gnt~fton tfluTheoa photJ~rone;finm aUtoif,het kennelykevon
Ggr], is in ben openbaar: want God beeft het hengeopen-
baart. En Rom. 2-:r4, 1). DeHJ.denen beta/menhetwerk
der Wet geJChrevente :t.J1l in bunne herten.

b. U yt de ovetecnfrernming aller Volkercn.
b. Word verdedigt tegcn de tegenwerpingcn, ontleent

aa. Uyt de pbatzen, PI. 14: 1. De dwaas zegt in zyn herte:
en Elohim, daaris geen God. Behr. I r: 6. n1mt dl'tot

A :!. ,) God

(e) vi~torum. (f) Fidei. (g) Pofitiva. (h) ScAolafiiGa. (i) Theoretica. {k) .1'raak~,
,(I) IIlxiftemia.



PANCJJE GEOPENB.t1AR'DE Hoofd.J.
God koomt, moet gelooven dat hy is.

bb. U yt het bybrengen van zommige Volkeren, dc:welke
fehenen van allen Godsdienfi ontbloot te ZYR.

H. OVEREENKOOMST MET D-E GEOPEN-
BAARDE W AARHYD, welke wy beweeren tegen de
Lutheraanen,. fiellende de openbaaringen tegen de rede aan te
loopen. ( a) H. D. W. Op datze de kragt der bewysredenen)
tegen hunne medezelvfiandiging, en andere hunner Leerfiuk~
ken aangedrongen, ontwyken mogten.
a. Het regtzinnig gevoelen word Dewezen,

II. Uyt den eewigen en onveranderlykenaard der waarhyd;
dewelke niet tOe1aat, dat de waarhyd tegen dewaarhydfiry..•
den zow, als zynde gegrondvefrigt op GOD zelv.

lJ. U yt de lofTpraakender geopenbaarde waarhedcn, waarinze
genaamt worden) dan eens logikon adolon g(J/a J zyt zeer
begeerig naa- de rede1yke DmlervalJe melk. I Petro 1: Z.,
Dan wederom logik.ee latreia) de redel.Jke <lodJdienft. Rom.;
u: I.

b. Word vcrdedigt tegen de tegenwerpingen, uyt Kot. 1: 8.
Ziet toe dat .niemtJnd u·a/s eenen roov vervo,re door de Filez.oji.
en de idele verleydinge, ntrar de overlweringe der m4njJen.
Voeg hier by, I Kor. 1:8. De l1'dtuur'Jke of ae dierlyketmnJ
begrJpt niet tie dingen, di des Geefles Gods 9.n.

Ill. ONGEN.OGZAAMHYD tet' zalighyd, welke wy
tegen de Pdagianen en V rygeefrcn bewceren. (b) H.D. W.
Dat de gemeene ~dhyd G 9D S aau .aIleen een igdvk de.gc~
nade evengelyk uytdeelt.
a. Hct regtzinnig gevoelen beweert

a. Uyt de noOdZaaklykhydd.~ ~eloovs;. Hew. u:~. 'Want
:{.onder geloov is ~tonmogetp. God te behl1lJgen. Het \Velk
egter niet aller is. .l Theff. 3: ~. maar aileen der Uytverko-
renen 6lods. Tit. 1: I.

b. Uyt de noodzaaklyke kcnnilfe van Chrill:us ,di tot de za":
lighyd vereyfi: word. 'Joh.. 14: 6. alwaar Chrifl:us de weg
genaamt word. En Hand. 4: 12. word gezegt »' Ende de
z..alighrd is in geenen anderen: welkcn weg de aangebore
Godgcleerdhyd niet leeraart.

e. Uyt de noodzaaklyke kenn..i1Te.van de waare geregtighyd::
dcwc.lke

(a)' Sopfl1:dwwi~. ( bJ HoofJ.JwaalillB'



(a) By voorbeelil.

Hoofd.I.""_ G01JGELEERVHIV, enZr r
dcwelke met zynde der me11jJim ygene, maar Gods geregtig--
hyd. Rom. 10: 3. te weeten, de toegcrekende, zoo kall
dezelve zander de,openbaaring, van GOds gcnadenraad niet
gekent worden. , -

b. Van aile tegenwerpen bevryd : genomen,
a. Uyt de pla3tzen, Rom. I: 19.20. Rom. 2: I..f. Ha7Jd.

10: 3+ 3~. alwaarPetrus zegt: Jk verneem, in tier waar-
hJd, dat God geen IZtmnemer des perz.,oonJ is; maar in aile
Vo/ken is, di hem vreeft, en geregtighJd werkt ,. hem aan-
geniklm.

b. Uyt de voorbeelden dec gener ,- di voor het gehoor des.
Euangeliums gezegt worden, God behaagt te hebben j
ge1ykKornc;tius, Hand. 10: 2. 3" 4. _ ,

BB. Bove.nnatuur!Jle., dat is, buyten ons, en moct gehaab w~den
uyt de Openbaaring of het Woord Gods: van welke opcnbaaring
wy .1anmerken.derze1ver .
I. W Y ZEN, zoo dat de openbaan~g i.y, Qf

a. 0 NG E W 0 ON , aIsJer Profeeten ,. en der theopneuJloon
door Gods GeeIl: gcd,rev,cncM.1nn,e,n:, dewclkc G,O,QS zin en

meening te wcetenjcw~n" ,-too. dpol:.ve.rFgtin.g4es.Yerfran~•.
verzelt met eene vcrIl:allde1ykcvertooningacrdingen, 2 Tim.
3: 16. als ook door vertooningen den uyterlyke zinnen voor-
gefi:clt~' waar toe behooreo., de G E ZIG TEN, ExiJd •.
3: 2. alwaar de Engel Jchova .1anMozes in den brandenden
hraambol verfcheen. V E R S CH Y N I N G DE R E N-
9E LEN" ge1yk de Engel Gabriel 3.111- Daniel verfcheencn
IS. Dan. 2: 2 I. H. GODDEL YKE AANSPRAA .•
KE N, gdyk di zelvde Engel gezegt word regen Daniel ge-
{prokm te hebben: en God tot Mozes van mond tot monel.
Num. 12: 8. Doet hier by, de vertooQiogen 3.10de V E R-
BE E L DING ingedrukt J gc1y~gewooll is te.gebeuren in
DROOMEN, (a) ,B. V. van Jozef. Gen. 37: ,-15.
Oak is bet ceo zondedihge wyze , welke gcfchied in cen
ZINV ANG , cnZ'INVERRUKKING, als van
Paulus. H(lnd. 2.2: 17.

b. GE WOO N ;, gefchidende door het woord van de Voor":
~eggeren vcr~Q.ndigt;~ en by wyze van een getuygenis .tot za-
lighyd Vc:)Qr.dgf~'%t,RoAm. 10: 14. ,J.loe.~u/len 2:} [~nheml!

J ,geloa~



'6 17.AN 'DE GEdPENBAAR7JE, &c. Hoofd. t-
ielu~en S' tfaiiwelk'm ~'niet -g~t *ebbm! Hoe zul/em:e
fJ"oren ,l,dfider,dihm pretliktin r .' .

n. NOODZAKKLYKHY'D, dusword ditWoord der 0-
penbaaring als noodzaaklyk begrepen
.a. Om dar de v'erborgenthecfen des gcloov$ uyt de natuur, of

het ingefchZiapenligt niet kenlykzyn : en overzulks is de,
wyze van des zondaars verzoening met God voor de redc on-
nafpeur1yk.

:b. Om dat het aneen van Gods we1behaagen afhangt, dat hy .
met den zondaar weder in vrindJchap wil treden; van we1ken
wille Gods nimand, dan dOQrCengetuygenis " dat van den
Hemd afdaalt, kanzeker rtyn. .

C...Het Voorwerp der GodgeIeerdhyd. ...'. .. •
. a. V AN 'AF NA A MIN G is God, dicnmen bdyden en eeren

, . moet, of de Godsdierifi zelv :' 'aIwaarqnderrogt word
a. 0. f de. Qodg~le~rdhyd der Hervormcie cnkel befpigelende is?

gelyk de Armlll1anen laftcrlyk zeggen. H. Dw. Om ·dat wy
God, in de leere der genade,. begrypen, alskragtdaadig wer-
kende; waar: uyt .zy befluyten, cht wy !legs ledig behoevcn te
blyven. Wdks hefluytsongerymdhyd blykt
!. Om dar wy OUle werkingen vandekragtdaadige genade Gods

affeyden '. en di door deze1ve geenzins wegnemen. ,Fil. 2.
Alwaar d'Apofie1, na dat hy vers 12. gezegt had; werktuws
:{.elvs zalighyd met vree:{.enen beven, aanftonds in vers 13.
deeze kragtdaadige genade Gods daar op laat volgen, zeggen-
de : Want heti; Bod, di in u-ltden 'wetkt, en het willen en
't volbrengm. .. .. -' .

~. Otn dat wy de weldaaden der genade begrypen, als verplig~
tende en ons verbindende, volgcns'de Heilige Schrift. Tit.
2,': r I. 12. Want de t.,aligmakenaegenade Gods, is verJChenm
allen menjfen: enonder'WJft om , datwJ de .(odloosh}d en
werre/dz:.e btgeerlykhtden verzaakende, matiglj}, regtvaar~
digtyk, eng()dz.aliglyk teverJzowJen in deez.etegenwoordige
werreld. . c,

b. Of de Godgeleerdhyd tene beJPigelende,?f betragtendeLeere is?
welke vraage uyt de voorgaande ontftaan IS: wy ftellen vail, dat-
ze hetragtendeis.
'I. Om dat God bet l'ObrWerp det Goelge~er"dhydis, nict zoo

a!s hy in zyue volJ1rekthyd, maar odsintbetrekking aange-
. merkt



Hodfd.lI.' P1N:'11 EN,.G·l11D S.'DIE NSTri 1
merknv.onl.. ,-,voqr 'zOo Vefllty'ecr~iBomi~odis:'," eh voighns
datverbon<t:gcdiemtengeeert,moclllwbrden.: ". '.

2. Omdat Godvooi-gdtelr.wOrd a1shethoo#e.goed , Jt welk
tot dentiSt gemeen{cbap gexogt ~tworden: Iharbovcll
wyft de Godgeleerdhyd regelen en .rnidddenaao r, om tot dat
hoogfre' goed te g~ra3.ken; welke: voorwaarde:tOll'.tt~· fu!~_.

, tende'ueregenog is..., .' . :," '., ["J

h. V A N BE STU U.R is de gehee1e mens, ,Ii op denweg, 6m
tot Gods gemeenfchap te geraaken, beftuurt en geleyd moet wor·-
den.' 1; TheJf;S: 2.y.De God des vr~es hai/ite u geheel en at; in.
ii"hhaam ,:l:.iel , t'rJgeeft:, tot de toekoom[le van ChriftUs. .

]); IfE T ONDER WRRP ,'twelk deezeLeere ~unneemt';. is:
: ·:wederonide mens ,aangemerkt alSillll.o:ewncle· ge:1eyd: en ondettWe~n:

worden, " .. : .:', . .. , .,.,.;' r: .;, .... Q

a.· TE NEE R STEN ,behoorende tot de. uyt\rerkorene ..•aH~en..
Het is uf,egeven de verborgenthedelr des KoningryJa 'iter.Heme/eft. te'
-w-eete.1:J, maardien. ii'·hetnietgegeven. Matt. I J: ~t·:'. . :

~ l';E# ,\'r.'WEED£N.::obk;t.btaUem ten:lgdyk; ..,dl ttytwen-
- .. dig,gl"roepenv)x,mkh:·'H~~6:'4"'6.· "'; .. ' ",.' /::,'\'
-._:1Q;.,)H;e.;n·: E £.1\:$ 1i mri¥'Hf.D>lIJ}~GOIil;r~·:~~Mt~\'.AIn •.
< 11: 3o~J1JtztJt up hem, aogr hen,;, en tot hem iJn alk'Jinten, Hem
, [~}Je.JJtenjJt#.,d·~,~._Jer:~lth~" -~n.· ";l'ffi T: TWEE.DE,
· der menlfcn za11ghyd. 'Joh., U>: 3 I.. Ma~rdee:l:.e9n t~~l()P! .
• :; t441<IJ~a'll,et:,:.dtJ,f.;~·'JJ!~e iJlwijiUJJ,.de-Zo8ne G9dP:" enfJp '4a&
·~"'Ug-eJo.oWnr:leJ:e't;l~rn;h~fbam:g.nen;1Mtl.me..~:'!C , ..\~ .'.' ,( 2f1);~,: (

__-":, ",~:.~ 1,.' ,;: ..•.;;-"-~.), ~t) r:~I\'·,4)\\.. ...,.-1 '•• ,~'{-; ,t 1 :i ,,_:~(':;'\" ':'i l:,,·'i ~"'::~\\-~\

~ .'\. <.fd,"i; " ",'d',\ ·'4" j .•'~'" \"

'\ ,,.... ";;;"



t Pfi,NqJEN·G07JS7JIENST. H'()()fd.D'~
,·<l~it.··De ,G:riken·noetilest het'Three.rkeill, .'Ja.t.1:2'6. 2.7. dat wy Gods-
dicnft zeggen :.rzjnderhrt·van de Traders alzoo genaamt, dewclke cer-
'tyds denGJiken van dendienU: der Goden onderwezen hebb:en: waar
van daan zYOr.feus, den Tracier, genogzaam als den eef{\:enLeer-
~eefr.er'Va,llGodsdienfr ceren. Ook wordze euflbia, Godz:..alighyd ge-

.. l1um.t,. VDor zooveelze God als Sebafma, een Godhyd of Koning eert,
en dat op cene wettige wyze voigens zynen wii, dat is., naar z¥.neWet:

1:;M'ant he~is epignoojiJ,al~e~hei(J~tem.kat' elt[ebeia; em kmniffi Jer Wtltlr-

. h:t..d, dt naar ae-Godz:..altgl?Jd.,!, T,t. I: I. .

B. DE ZAAK ZE LV, d1 door d.e uytbeekhngkiaar aan den dag
koomt: Dusbetckent de Godsdierlft in't algemeen ; .een ncerftigh)'d.

"Opt tot de.gtmll:.d.cl·,Oppenfie,Mogetithyd te geraakcft, waar van .de
; :men!fen zig.an~;gt)ed&J)e1oy.eni:;dOg4qvoare God.rdieKj is cen lverige

· begeerte naa den weg der zalighyd. Ham! 16: 17. Deez:..emenjJen z.rn
,dienftkneg~en Gods; des Allerhoogf/en, di om aen weg der Z;.alighydver-

I kondigen r 'in Ch.rift~ voor-geftclt.,]oh. 14: 6. ']ez:..usz.eyde tot hem;
· ik ben de w~g ~ende de wam-hJd, en het leven. Nimand koomt tet den
.. J(~der ;:jda(l.~I!{)r::mJ: en,van God geopenhaart .. ,PfMl. 2:'):'8. u. De

· HEEER is goed en regt, daar:omon'derwJj/ hy:de z.ondtltJr.sindenweg-
· .,',{Jienie] U ~r;ki~:ten h.elJbe.n: .dewelke bekwaam is'om aeri zondaar te ge-

leyden tot Gods zaligegemeil'lfchap, Spreuk. 8: 32.. Nu'dan .kinderen"
I ,:hoo'le;'l'ItJ my, zegt de opperfte WyshYd: Ulant welg.elukz:..alig :r;.ynt.e,

A mYHPfl¥,ege?Jbewaaren. Maar de valjJe God'sdicnj/ is een iv-erige be-
igecrtcj otn\het lev-en..,·· ..pf, d,egunU: der opperfte ;Godhyd te' verwerven,
volgens, melhodeian t.eesp/rmeek,,· dilor.:Arglijigh.jdom tijei;yk tot d:waa-
linge te brengen. Efez.. 4: 14- en 6: 1I. Doet aan de geheele wapenru-
.flinge Gods., .op. dtJt gr kent ftaan..tegen de Jiflif.B-6mlqdinge des Duyveh,
tou Diabolon. Waar doorze, 't zy met eene afwending vah den waaren
en levendcn Gcx\. rHeb~13:? zq ~~ zl.po?r~~pmtp.~ regen, Pf. 12. 5:
5. tot d~ waare zalighyClno01tKoomen.

C. D~ DEE L EN de~,,;~~~~9o.dsqi~~fl:~ ,zynde eene iverige begeer-
te l1let aIleen omte kenm:p.""'m~'OOt( Om'te' doen al wat tot <Ieverkry-
ging van Gods gemeenfchap dient: Of zoo men den GodsdienU:voor-
werpe1yk aanmerk~, .d;lll :!yn.d€6zelvsd.ee1en~ri: als,de uJtlegging'def'

,~erb(Jrgent.~.e4e".n.;. "d,'.e.,v,o,o~ft.. elli.ngd,'er b. e,lovt..en ;.e~ de voordrllgin,~ der ~,e-
':~oden G,ods.: 0r,dat ~h1er de tplq1~g det) SocIntaoen openbaar \Verde~
d,W.el~~.de.kchiji1l'e,aetver~orgen,thcdel}uydlqyten, tegc;n,d~kl~re ge-
=~j~l~~!J.~e-aa.n};: .~~n7~~;;l:;11cJ;'f,1l,1ftis #!;e,etl"!l.ig~;{eR~!f;,4t1jMJ,ke'J-

fUn, en ~ez:..ttI G"hrij1us, dten g, ge/(,o;'Jtlenh~bt :en tcg~ den regten
'i1!d ~esgdooys> d<nyelke Chriitus tot Zyll yoorwcrp heeft. D~



Hoofd. III. 11'AN HET LICHHAAM, &c. 9
D. DE MER K T EKE N EN; welke in den waarcn Godsdienft zyn)

I. Ecn weg te lecraaren, di God~ betaame1yk is, en geene van zyne
volmaaktheden lochent.

II. Te lceraareneen dienft, di van God geopenbaal't en geenzins afge-
[chaft is. Dog andere fteUen deeze dri tekcnen van den waarenGods-

- uienft, te weeten di tt weeg brengen ,dat
1. De mens ~jg ten allerdiepfren vernederc. Matth. 16: 2.f. ZO()

imand agter ml wi! koomen, di verlochene z.ig z.elven.
... De genade Gods ten uyterften geroemt werde. Efe! I: 6. Tot

prys dey' heerlykhyd :yner genade, aoor welke hy ons begenadigt heeft
in den gelievdcn. .

3. De Godzalighyd op 't kragtigfte aangeJrongen werde. Tit. I: I.'
De kenniJJe der waarhyd is bekwaam om de Godz.alighJd in te boc-
zemen. Voeg hier by, Hebr. 12.: 14. Jaag den vrede natZmet iI/-
len, ende de hailigmaakinge, enz.. Welke inerken met onze eer-
fte overeenkoomen, dewylze al1eenlykde the(Jprepeian, Gode beta-
melykhyd van de Leere des Godsdienfts aantoonen.- .En naar deeze
Iaatfte ~erktekenen is de~ Hy~clbergzen Ondetwyzer bcfchreven"
op dat £11 voor een verdedlgCchnvt zow konnen doorgaan, uytge-
1lievenvoor de waarhyd van. den.hervormden Godsdienfi:. '

H 0 0 FD 0 EE L III.
V4n bet lichhum der n"iBge' S,hr;Pt.

DE openbaaringen, welke de geopenhaarde Godgdeerdhyd uytmaa":
ken, worden gevonden befchreven tezyn in de Schrivtuur, welke

wy de Hajlige Schrivt noemen: en dewelke dat lichhaam der egte en re-
'gelmaatige Boeken des Ouden 'Cn Niwen T eftaments is, het gene door
'Mannen, van eene Godde1yke ingeving, in zyne ygene taal en merk-Iet-
t'erenuyt eene onderficllige noo&aaklykhyd befchreven zynde, eene zeke-
re, volkome en kbare overlevering van Godde1yke dingcn, by wyze van
ttn getuygfchrivt, vertoant, en ten gebruyk der God.wlige bewaart word,
'om claaruyt den waaren Godsdienft te leeren, en het gene van den Gods-
Jienft geleeraart word, aan deeun regel en dit rigtCnoer te bcprocveq:
wcJkeffoffe) in de aanmerkinge van't lichhatlm dey'Schrift14urin dit Hoofd-

. B ded



fO VAN'T' LICHflAAM 'DER Hoofd.III.
dee! III. van clcszelvsWaardigheden, Hoof(f~dcelIV. Cll van deszelvs G'e-
bruJk , Hoofd-dcd V. :,lfgehandeltword.
A. hI E T LIe H H A A M clef Hailigc Schrivt bdl:aatuyt zyne declen,

dewe1kellyn,
A. Wlltlre en egte, en als zoodaanig aangenomen worden, tc weeten,

de Boeken des Oude en Niwe Tefiaments. De EerIe \Vordenver-
dee.1tin de ff/et, de Profeeten of Voor:uggeren, en de overige Haili-
t,e Schrivten.. op wclke verdeeling Chrifius het oog [chynt gchad te
~ebben, zcggencle: dat hetalles moefi vervult worden, wat van my
geft:hreven is in de lYet Moz.es, de Profeeten, en PfiJlmen. Luk. 24:
44. De Laatfte, des Niwen Tdlaments, worden gemeenlyk vcr-
deelt in HifioriJfeof Gefthigtverhaalende, in (a) Grondregelige, en
in een Profeetis of Voorz.egboek.

B. Onegte, di te onregt in dit licbhaam ingelyvt, claarvan afgeweerr
rnoeten worden, zyn de Apokryfe, of Verborgene Boeken, dewd-
ke de Pausgezindc, om zommige dwaJliingen te hevelHgen, vcrkcer-
dclyk tragten te behouden.
a. Wclkers tegend.eel wy bewyzen.

IT. Om datze niet van theogneufloi, door Gods Geeft gedrevene
Mannen hefchrevcn" maar cerft aan den dag gebragr ,zyn, na
de tydcn der Profeeten en in de Griekze taal, dewelke in't·Oo-
fien geen ~al1d gegrepcn heeft, dan na de tyden der Voorzcg-
geren, en van Alexander de Groote.

b. Om datze noch van de Joodze, noch van de ApoftoliOc Kerk,
voor egte Boeken erkent 'zyn.

6. Omdatze, niet alle,envan Goddclyke merktckenen ontbloot zyn,
maar in tegendeel' openbaare blyken en [renren van derzclv.er
Schryveren zwakheden en dwaalingen behclzen.

b. Beweeren: met het gezag der Kerkelyke Raadverglldering van
Trenten te verwerpen, fiellende de Kerke1ykeRaadvergadering van
Laodiceen , tegen di van Karthago; en een onderfchyclmaakende
tu{fm de (b) HOOFDREGELMAA TIGE en (c)
ON REG ELM A. A T I G E Boeken : want zorntyds wierden
in de Kerk wel nuttige Boeken ge1czen, [choonze 11ietaxiopiJioiJ
geloovwaardig in allen dee1enwaaren.

:8. REG ELM A A T I G E Boeken wierd~n di gene gcnaamt, welke
de waare merken van Godde1ykhyd in zig' haddcn: overmits zy voor
"-en reget fin de maat van geloov en z.edengchouden wicrdcn., ;,Vergelyk, bier

,. ) Dogmatico. (b), Protocanonici. .(c) Deutcrocanonicii
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hier mcdc Ga/6: 16. Zoo veele a/s'r naar de.<:.enretel ~u!len wandelen,
over de.<:.elve[z..al '9nJ 1/rede en barmher:tighJd: en 'ly worden gehoudcn
als eeo getuygenis van den Godddyken raad en wille. Waar van daanze
by 1ef. 8: 20. genaamt worden ,thora vetegnouda) de lVet en 't get?tJ-
genis.

·C. DEB ESC H R Y V I N G zelvwOl'dopgeheldert, alsmen ~nmerkt,
.A. DE WERKTUYGEN of DE SCHR YVEREN, dc-

welkegeagt worden te zyn Mannen theopneuftoi, door Gods Geeft gc,
d,even. 2 Petro I: 21. De hailige men/Jen Gods, van den Hailigm
Geeft gedreven zynde , hebben.<:.ege[prooken. 2 Tim. F 16. A!l~
Schrivt is van God ingegeven.

13. DE WYZE VAN BESCHRYVEN ineenzekel'etllale,
en merk1etteren.
a. De taaIe des Onden Teframents is de HebreewlJe geweefi ,en aOin

het Joodze Volk gemeenzaam, llytgenomen eenige weyniae in de
Chaldedlc taal, gednrende de Babiloniffe gevangeniffe ge[~reven.
Dog di van het Niwe Tdhment is Grieks geweefi, 't welk toen
door het ganffe Oofien in zwang ging: ten zy aIleen dat het Euan-
Hum van Mattheus in't begin v~elligt in de Hebreewtfe taa! ge-
fchreven is geweefi ~ zynde l1et evenwelgenogdoende, dat'r by 't
leven del' Apofie1en een af{chrivt daar van in 't Grieks geweefi is.

b. De Merkletteren des Ouden Tefiaments, ofze vierkantige lette-
ren geweefi zyn? of Samaritaanflc van oorfprong? als mede ofze
,de k1ink-letter-puntcn onder zig gctekent gehad hebben ? word
voor- cn tegen-gefp.rokcn. W y houden 6ns~gter aan de zyde del'
geneI', di bet voorfpreken en vafifiellen met klink-Ittter-pumen
ge{chl'even geweefi tc zyn.
I. Om de Goddelyke voorzorge) dewe1kede min fie veranderitlg

niet toelaat. Matth. 5: 18. Tot dat de Hemel en de Aarde voor-
by gaan, z.d daar niet een jota) noch tittel van de l¥et voorby
gaan.

2. Om de onzckerhyd del' lezing, di uyt de verandering del' lctte-
ren, of uyt de byvoeging Jer klink-letters, o!Jtfb:m kall.

3. Oak is dit het gemoenfte gevoelen by de oude Joden, di opent-
lyk van punten en toonmerken gewag maaken. Vocg hier by
het gewygenis van Klemens den AlexandrineI') Stromat. Lib.! II.
pag. 442. lin. II.

C. DE NOODZAAKL YKHYD van te fchryven, moetmen,
om der Pausgezinden wille, di dczelve tot krenking van't ge100v

B2 . '<1'111



P.AN'T LICHH.A.AM 'lJER &c. Hoofd. Itt
aan de H. Schrivt ontkenncn, egter vafifi:eUcn, we1niet volfinkt,
maar by onderfielling) Vaal' zoo veel de veranderde {bat des Volks
de bewaaring der overleveringen moeilykcr gemaakt heeft, door de
inkorting van der mC11{fenleevtyd, door het afnemen en verminde-
1"ender veclvuldige verfchyningen, en door toenemen en vcrmeerde-
1'envan 't geta1der mcnifcn kinderen.
a. W y be,wyzcndit oos gevoelcn

a.. Met de ygcoe woorden van 'Judas 3. Gdievde ik heb niod:urake
gehad aan u te fthryven, u te vermaanen, dat gJ ftryd vom het
geloove, dat eenmaal den hailigen 8vergelevert is. '

b. Uyt het bevel om te fchryven. Exod. 17: 14. Doe z.flJdede
HEERE tot Mous, fthryv dit ter gedagtenijJein em Bock.
Exod. 34: ~7· Schryv u deeu woorden: want na IUJddecur
woorden heb ik cen verbond met u en met Ifael gemaakt. r:Jer.
30: 2. Zoo JjJreekt'Jah de HE E R.E, de GOD lfrajels, z.eg-.
gentle: Schryvt u alle de woorden) di ik tot u gefpt'okenheb) irr
een Boeh

c. Uyt het ingcven en aandringen van denH. Geefi:. ~ Tim. F 16.
PaJagraphee theopneuJlos, Alle de Schrivt is van God ingegeven.

d. Uyt de bygebragtc redenen, di den l'aad Gods openbaaren, te
> weeten, Qat door dit middel de opkoomende Kettcryen moeften

tegengcgaan worden. Deut. 3 I: 26-29.
h. Beweeren het tegcn de fpitsvindigheden del' tegenfprekercn, leg-

gende,
II. Dat de Kerk onder gewedl is, dan de Schriytuul' en overzulks

,zander de zelve heeft konnen befi:aan.
b. Datze by voorvallende gclegentheden befchreven is, ell derhal.•

yen nict noodzaaklyk uyt Gods Raad voordgevloeid is.
c. Dat de zalighyd niet van het uytwendig Boek afhangt, l1ade-

maal de letter dood. 2 Kor. 3: 6. Di am oak bekwaam gemaakt
heeft ~totJdinaars des Niwen Teftaments, niet der letter, maar
des Geejls: f1;ant de letter dlJOd, maar de Geejlmaakt levendig.
De z:.alvingeblyvt in u, en JeeraartIt van aile dingen, enz.. I

:Joh. 3: 27·
D. DE BE W AARING seezer Boeken moet befchouwt worden

naar de bch~rlyke middelen van di bcwaaring, dcwe1kezyn
a. De overlevering deezer Bocken onder de zorge van de Kerk. Pf.

147: 19· fly maakt 'Jakob z.yne 'Woordenbekmt: Ifrajel z.yrrein-
J..ettingenen regten. En Rom. V '2.. flen.Z-Jn df 'WoordenGodJtoe-
betro1l/t. !c wcetcn~ de Joden., b. De
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b. De vermennigvuldiging der Affchrivten; di onder de toezigt der

Priefteren gefchreven wicrden. 'Jer.36: 10. en door de (a) Wy-
ken en (b) Vergaderingen vcrdeclt.

c. De wederverzaameling na de verfi:rooijing des Volks, en voornaa-
mclyk na de Babilofiifle gevangenis, di door de zorge en vlyt dcr
Mannen van de (c) Groote Vergadering gefchied is: waar Vall.
de Joden vec1wecten te vcrhaalen.

H 0 0 F D DEE L IV.
y4n de Waard'gheden dey HaUige Schriw.

N Ademaal de Schrivtuur een getuygenis is, am tc betuygen al wat tot
, de Godsdienfi: behoort, zoo dientze noedzaaklyk alle de voorwaar-
d~ns van een geloovwaardig getuygenis in zig te behelzen, te weeten Z E-
KERHYD, om vylig aan dezelve tc gcloovcn; ALGENOGZAAM.-
HYD, Omten vo\len V~\ aUesonderrigt te worden j en KLAARHYD,or datwe den zin en meening' van dat getuygcnis kiaar hevattcn konnen.
A. DE Z EKE R H Y D van een getuygenis hange af van 't gezag en 't

aanzien van di de getuygenis gecvt ovcrznlks mcrkenwc aan,
A. DE GODDEL YKHYD der Schrivtullr, naar d~welke ~y

hunnen oorfprong aan God verichuldigt is, wdkcn wy
a. Betoogcn

11. Uyt dc ftoffe, welke zy beheIft, waar in wy aanmerken DE
HAILIGHYD, HOOGDRAVENDHYD, en'
Theoprepeian, GODEBE T AAM.EL YKHYD van der-
ze1verLcere, dewclke geenen anderen Stigter derzc1vertocha-
ten, dan God.

b. Uyt het gcfchigtverhaal det overlevering, 't welk Gods open-
baaringen met vede wondcrdaaden bevdHgt en befi:cmpclt.

c. Uyt de Profeten, met de uytkoomfl: vcrgeleken 7 dewelke niet
dan van God afgehaalt konden worden.

J. U yt de (d) onaHchydelyke voorwaardens, di hier te gclyk
voorkoomei1, waar onder wy bctrekkcn dcrzclver OUDHYD,.
WONDERDAADIGE BEWAARING) EYGENE

B } STYLS
(a) Curiae. (b ~ SYllagbg~. ( c ) Synagoga Magna. (d) Conditione •. fine ljuibu•. nea.
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STYLS SPREEKWYZEN , als mede VERSCHYDENE
UYTWERKZELS, di door middel van de Schrivtuur in de
werre1d gebragt zyn; dewdke alle gezaamcntlyk de voorgaandc
bcwysrcdcnen Lbavenen bckragtigcn.

b. Bewceren tegen de ongeloovige.
a. Welke ta enalliiophanee, fchynfrrydighedcn, te vergeevs voot

waare firydigheden aandringen. '
b. Alogian, de onredelykh)'d van zommige openbaaringen te roe-

kdoos en onvoorzigttg voorwenden. ..:
B. HE T G E ZAG der Schrivtunr, het welk is een magt der haili-
• ge Bladeren, di uytderzelver Goddelykhyd ontftaan, den mens ver-

pligt om zig. ten"aanzien van gcloov en zeden, aan d.e getuygenillen
daar uyt,'gehaalt., te onderwerpen. Van we1kgezag aan te mexken
fiaat.
1. DE AFHANGEL YKHYD. Te weeten

a. De waare, afhangende van de optnerkinge der merktekcnen
van de Goddelykhya der H. Schrivtllur, door wclkcrs toedoen
desze1vsGoddelyke afkoomfrs alleen kenlyk is: we1kersbegrip
wy egter verfchuld zyn aan deri Geefi di 't verfrand verligt en te
weeg brengt, dat wy op di merktekenen agt geven.

b. De valjfr, der Pausgezinden, dewelke het g~zag der Schrivtuur
zeggen, van het getuigenis der Kerkc af te hangen, dat is, dat
de Goddelykhyd ClerSchrivten ons niet kenlyk word, dan door
hetgezag van de Kerk. H. Dw. Op datze de H. Schrivtuur
aan 't gezag van den Roomffen Stoel ondcrwerpen mogten, ais
of dezelve 1aater kenbaar wierd.
~. Welken: miffiag wy wederieggen.

all. Uyt de waardye van des Kerks getuygenis, het welke wy
ontkennen onfeylbaar te zyn, of geloovwaardig, axiopifton)
maar wy erkennen het zelve behulpza~m te zyn) en zyn on-
derzoek te verdin en.

hb. Om dat het gezag cler Kerk afhangt van het getuygenis
der Schrivten, en overzulks !aater is dan het gezag der H.
Schrivten. Efef. 2: 20. Gebowt op het fondament der A-
poftelen en Profeeten, waar van Jez:.us Chriftus de u]terfte
hoekfteen is.

ce. Om dat het getuygenis van de Kerk een ongoddeIyk Bock
niet tot een Goddelyk Boek maaken kan, en mitfdien ge-
houden is een Boek goed te keuren, aan't welke zy de ge-

tuyge-
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mygcnis geevt, dat het van God zynch oorfprong hceft,
het zy door de merktekenen van dat BO€k, het zy door de
H~fl:oriiTegoedkeuring van dat Boek , dcwe1ke deszelvs
Stlgter toefiemt. .

dd. 'Om dat de Goddelyke afkoomft: van dc Schrivtuur zon-
der de Kerk ligtelyk kan bekent worden, en overzulks hangt
di van de Kerk aIleen nkt af: het eerfiec blykt uyt de Schriv-
ten der tcgenfireveren ze1v, di deszdvs waardighyd en ge-
zag tegen de ol1gdoovigen en Godverzaakers uyt de merk-
tekenen bewyzen.

b. Beweeren.
aa. Tegen de getuygenitfen der H. Schrivt, di hier we aan-

gctrokken worden. 1 Tim. 3: I). Alwaar de Kcrk een Pi-
laar en vaflighJd der waarhJd genaamt word. En Matth.
16: 18. GJ:<.yt Petrus, en op deez.en Petra z.al ik myne ge~
meente bouwcn, enz..

bb. T cgen de valtfe redenkaveling, dat de H ..Schrivtuur luur
ygen gezag niet bewyzeo kan.

ee. Tegen't getuygenis vanAugufiyn: lkgeloovdehet Eu-
angeli niet, ten waare het ge:<:..agder Algemeene of Cathe-
Iyke Kerk my daar toe bewo()g.

n. DE WYDUYTGESTREKTHYD, di zig door alles,
uytfrrekt, en dat de Schrivtuur OOS tot het geloov verpligt.
a. Ten aan:<:..ien1>'anhun minjle zeggen; want wy ontkennen, dat

de Schryvcrs of Klerken van den H. Geefi, in hun min fie zeg-
gen gedwalllt hebben, of hebben konnen dwaaIen; regen de
Socinianen, di de H. Schrivt aan de rede onderwerpen, en 0-

verzulks dezelve, zoo veelze konnen , van hun fireng gezag
zoeken te ontzetten, en ontzenuwen.
a. ,V'y bewyzen het tegendeel. .

aa. Uyt den gehailigden wil der Schryveren , di niet hebben
willen bedrigen, en di de dwalinge hebben konnen ver-
myden, wanneer zy de leydi~g van den H ..Geefi opvoIg--
den.

bb. Uyt de belovte van Chri:frus, di den Geeft, tot een
leydsman in alle waarhyd beloovt.

b. Verdedigen het le1ve
a{~. Tegen het aandringen van zommige plaatzen, al~Taarec'"

nige miffiagell mneemonika der geheogenis fthynen te zyn.
Luk.
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Luk. 3: 36. ven Kainan. Matth. 27: 9. van den Profect
Jeremia;, daar nogtans di plaats in Z(J~hariasgevonden
word.

bb. Tegen't getuygenis. I Kor. 7: 2). 26. Alwaar Paulus
zegt, epitageen Kuriou, geen bevel des Heeren te hebbom ;
maar [.qn] gnoomeen , gevoe/en te zeggen, daar by voegen-
de, nomizo, ik houde dan dit goed te gn.

ce. Tegen het bybrengen dat ee.1igclyk zynen ygen fchryv- .
fiyl heeft, en overzulks niet<le \voorden van denH.Geefi,
maar der Schryveren ze1vverhaalt.

dd. Ten aanzien van aUezaaken, d~g zoo evenwel, dat het
cell ander (a) YGENGELOOVW AARDIGHYD van
den R R GEL en Rigtfnoer, en een ander van HE T
G ESC H I G T V E R H A A L, voor roo vee! de eene
H. Schrivt leeraart, en regelen voorfchryvt, en de 'andere
getrouwe1yk verhaalt en v.erte1t. .

B. DE ALGENOGZAAMHYD van dit getuygenis beftaat in
eene volmaakthyd ten deelen WE ZEN T L Y K, ten declen V 0 L-
KOMENTLYK.
A. DE WEZENL TLYKE VOLMAAKTHYD, isecne

algenogzaame hevatting der Leerftukken, di tot het verkrijgen der
zalighyd noodig zijn, begrepen of mitolexei in de ygene woordcn, of
in de klaare gevolgen clerH. Schrivten, op dat het geloov n~rgens
wankele: bet welke het Pau[dom tegen is, dat om niet op de Scnriv-
tuur aIleen te {ban, daar hoven nog de Overlcveringen vereyft.
a.. 't Welk wy bewijzen, en wel

d. Uyt zonneklaare pbatzen, 1J(or. 4: 6. Op dat gJ aan ons zowd
leeren niet te gevoelen boven hetgene gefthreven is, enz. 2. Tim.
3: 14-16. Mattr blJvt gy in't gene gy geleert hebt, en [elaarvan]
u verzekeringe gedaan is, wcetende van wien gJ hetgeleert hebt:
m dat gJ van kinds af de hailig;eSc.hrivtengeweei.en hebt, di"
WJS konnen maaken tot zalighJd, .door,hetgeloov~, 't we/k in
Chriftus ']ezus is. A/Ie de Schrivt is van God ingegeven, en is
nuttig trJtleeringe, tot wedgr/egginge, tot verbeteringe, enz.

b. Uyt getuyg-plaatzen , di ons alleen tot de Schrivtcn wyzen,
Luk. 16: 29. Abra~atn zeyde tot hem, ZJ hebbenMozes en de
Profeeten, datze di hooren, Joh.S: 39. Ereunatetas graphas,
onderz.oekt de Schri'ilten. Gal. 1: 8.9' Dtlt Wl, of em Eng,t

UJt
'a) Auten.tia.
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uyt dm Hemel, u.em Euangeli "erkondigde, b'9,ten het genegr
ontvangen hebt, dt z.yvervloekt. '

€. Uyt de Titels en Opfchrivten der H. Schrivt, di genaamt word
tim Teftament of Verbond. Gal. 3; I). en een Regel Gal. 6: 16.
als ook alzins e.mVerbond.

~d.Om dat de overlevcringen veroordcelt worden als een werktuyg
van verleyding. Kot. 2: 8. Zi toe, dat It nimand als eenenrow
ver-voeredoor de Filez..oji, en idele verleydinge naar de overleve-
ringe der menJfen, enz... Matth. I): 6. 8. 9. Gy hebt Godsg~-
bod kragteloosgemaakt door uwe inz..ettingen; leeraarende leerin-
len, di geboden van menJfen911.

h. Bcweercn tcgens de tegenwerpingen, ont1ecnt,
a. Uyt de plaatzen, 2 TheJJal.1: I). Houd de inz..ettingen, di u

geleerailYt~yn, het 9 door om woord, het z.y door onz..enZend-.
briev. Joh. 16: 12. Nog 'Veeledingen heb ik u te z..eggen, maa.,.
gr kond di nu niet dragen.

b. Tegen hunne bygebragte gebreklykheden, voorgevende, dat
de Leere van den KinJer-doop, van.de Dri-eenllyd, van den
'VeranderdenSabbath, enz. nergens in de H. Schrivtuur te vin-
den is. ',' .

,{;.U y~plegtigheden, door's menffen ge~ag ingevoert; als' t Fedt
Purtm. Eft1. 9: 19· 21. en van KermiJJen. I Makab. 4: 59.

B. DE VOLKOMENTL YKE Volmaakthyd is eene algenog-
zaame volkome en ongefchonde geheelhyd van de deelen cler regel-
maatige Boeken, door de G,oddelyke Voorzinighyd bewaart, waar
door in de H. Schrivtuur niets verlorcn, verandert, of gefchonden
is; waarom ook de W czentlyke V olmaakthyd ongefchondcn blyven
zal: het welke is tegen de Muhammedanen, di hier uyt de gelegent-
hyd zoekenom hunnen Alkoran in te £toppen; tegen de Socinianen,
'Opdatzc de rede, als een geloovs beginffel, invoeren mogten; als
medc tegen de Papif/en, di zig aan de Schrivtuur alleen niet houden.
a. 't We1k wy bewyzen .

tJ• .Autolexei, met de ygene woorden, als Pfrrl. 19: 8. De 11/et
Van Jehovah, den HEERE is'Volmaakt. Matth. 5: 18. Tot
dat de hemet en aarde 'V()orbJgaan, i.al niet eenjota noch tittet
'Van de wet 'VoorbJgaan. I Petro 2: 2. Als nicwgeboreNKin-
Jerkens z.yt :<.,eerbegeerignaa de redel;ke onvervalft~melk, enz...

b. Uyt Gods voorzorge en Voorzinighyd . .lI-fatth.): 18. en uyt
. de getrowhyd der Kerke, aan wien de bewaaringderSchrivten

C toe-
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t(,Il:tcrtrowJ; is,g:cwedL Pfill. 147; 19· ~O. H],mtJakt 'Jakob-9-
ne woorden bek.ent; lfrajel qne inz.ettingen en regten. .Alzoo
heeft .hy g~enen V,lke gedaaft:; e~ 9ne regten kennen ;;.y "iet. Ha-
lalu-Jfw. R,m. 3:: ~. want tilt IS wei het:eerftr!)' ddt haar, den
,)oden, de woorden Gods z.yn toevertf'ow.t.

e,; Uyt hun noodi:aaklyk yflde, c-n uyt het navolgen van ,den raad .
God5. 'Je:c.. 8: ~(). Tot ,de Wet en het getuJgcnif[e :: :<'00 ZJ niet
[preken naor dee:c.en WOfJrde. £u1l:. 16: 2.9. ZJ hebben Moz ..eJ
en de ProfeeteJ1, dat2:,.edi hooren.

a. Uytde onmogelykhyd van de zaak, wegens de verfcfiydenhyd.
der affchrivte,n; om dat ait k,waad :zowmoeten toegebragt zyn
geworden, of door den lift de kwaadwiUigeo.u:nffe,l1, of door
eenig ongduk; Hett.erjlft >i" helet door (k !talldv~i@hyd der
ge1oovigen; het IPMjk door Go<!s Voorzinighyd; want bl:yde-
~a~r haa ditk<m~ opcnbaar gemaakt warden uyt de vergdy-
'king der afTchrivten. Ten anderen zow dit maeten gefchied:
WCU!fl of voor de tyd!?u d.(!sEuangeli~, of na de tyden d~r
Apafielen: dathet ef/rft~ Juet gefd:lJ.ed 1S , blykt, om dat Chr1-
ftus nergcnS' de JPden t-erdce.zer oorzaak over't verzuym hun-
nes pligts befchuldig.t; noch ook het tweede, om dat geenzins
onder de gene, _di van ooderfchyde gevoelens waaren, eene 0-

vereenftemming tat zulk eeu fehenddaad vallcn kon, noch ver~
mocd worden.

b. Beweeren ene verdigen
a. T egen de bygebragte getuygeniffen, in dewelke f<:heengewag

gel11aaktte worden Viln Backen di nog ontbreken. Num. 2 r: r4.
In't Boek d~r-OfJrlo[,fm des HE E RE N. ')OJ;.. 10: r r. Sepher
hefthar, in't Bark del Opregtrm. IKon. 14: 19. In't Boek
der ChronJ~n der ](onin[,(111Ifr4ch. I C~ron, 2?: 1.9. In de ge-
[chi4enijf1n Samuels , Nathans, ~n Gads. 1. Chron, 9: 29. De
gefChideniflenSalornrJflJ, :l;.Jndi' niet gefchreven in de woorden Na-
thans, deJ Profeets, en in de Profeeti<tlan .Ahitz den Siloniter, en
in dege2:,.igten 7/011 1e4i, 61enZiender. I X/Jr. ): 9. Ik heb u
gefehre'Ven in den Brie1l. KqL 4: 16. Als aeeJ;.eZendhriev van-
U 2:,.a1 gelez.en 9n, 1ffczak dat2:,.eoak in de gemeinte viln Laodicea
~f,elez:.enwlJrd: en dat o(jkgr dien uJt £alldil¥!l1leeft·

;. Tegen de getuygenitfen, di voorgegeven worden~erdarven te,
qn, 1(12:,..9: 6. Jer. 23: 6. Sech {chema afcher Jlkkou, Te-
1J.Qvah tildhkenou;. Dit :<;.c.l:gn l1aam ~n 1 daar meJe men hem

~
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%fii noemen', DE H:EERE ONZE 6EREGTIGHTn.
Sang!. 2:2.:. I7. Karott, deorgrwen. .

C. DE. KL AA RHY D .van 'tgetttygenis is eene genogzaame door-
zigtighyd- ,.' W3ar in de H. Schrivt, het gene' elders raadzefs:..wyzevoor-
gd};el~ is, op andere plaatzen klaar en eenvoodig' genog en met duyde-
lyke en vedtaanbiare wooeden uytdruln ,200 aat een mens door <;:)ods
wederbaarenden Geefi tot aandagt opgewekt, klaar genog rlaar l1'tt be-
~elfenkan-, het gene hem tot het geloov en de Zed€l1 noodig is-te wce-
ten. Deeze klaarhyd word aange11'lerkc,
.A. VOOR WER.PE.LYK, dat GOD aan zyne zyde zynen raad

klaar genog voorfielt en verklaart, en door den £eute1 der kenniife.
in de Hailige Scbrivten ~pg~geven, zyne ra.adzelengenog-open!luyt :
~twelktegen de Pausgezinderr aanloopt, d'1 het gezag van 't uytleg-
gen .ter Si:hrivtunr voor hurrne Kern·behoudend'e, de Leken of on-
_~eletterQevan. lwt re21m cler H. ~hri'Vt!, uyt een voorwendzel van
duyfierhyd " affchrikken•
.a, 't Wdk wy bcwyzen

II. Uytk1aareenduyd:eo/k~getaygplaGtzen. Pfal. 19': 9.lftfmJe-
len des H EE REN :;gn:.."eg;t, lIerbiJdemle bet herte-: PJ~gebod

',__ R1!F;RJ~'Nw ~'Wr It-~J-jgten4e de oogen. Pfal. II9:
10'5. word het genaamt eme Lnmpe'v-ofif' mJf"fm'1)04, en een ligt
f1(10,. wrm ptt.ti. En 2; P'etr. 1: 19. Een lig;t fchynemJir in eene
J'9ftere: plaat:te. Doet hier by- ,. 2 ](OP. ''F2• 3. pry hehl1en ver-
worpen de beJekz.efen der fthl#lde, met 'Wtmdelende in argli:ftig;-
~~ ,.c/o:, her WoorJ God& ?lervalpende, maar dfJor openbaaring;e
,der ~l1tJr0d ons :telv ~ngenl1tJm mIJlJle'e~Jeby alfe crmfcient~en ,of
gewiffin tier me1Jffen, en de'teg;~1I'WO(HdtghJJGodS'. Dog imiten
oak 6:ns.Eftang;eJ.iumbedelu- is, :tal> is bet bedekt in tit gene di ver-
1'r¥/1t gatln. .

lb. Uyt de aanmerking van God, dizyneg0edertirenthydtaezegt,
en de openba:mnaaking.en zy.nerverhorg.enthe.den.aan de Bo.gJ... ,
gend.t~n-heloov~, en geevt. pral. 2F. 11;- Soud Jehovah lirea~
oubemholehoahgnam ,. de ve1'btrg;etlth,a;, deos.H!B.E R EN tS

VD.ordi hem vreez;.en; en:gn Verbond am hem [dt.]bekent te maa-
ken. Matth. II: 2f. Zegt Taus, l/( datik u T7ader, Heere
des Heme!s en der Aarde, [at gJdee:u ding;en den wp:.en en
'Vw/fand7gen ve~n Wt' ,eit' F.Jebtdez.e!ve den Kinderkms. I.e"
openbrlllrt. .Mattb. 7: 7'-II:. J1Tim.z: 4. Welke, ttr weeten
-C od." "Wi/, dtJt alle.1ffWI/fm. :tJjI!ig wo"d.m-, en' tDt ieNlTijtnlh--
'U'urh}d k,omen. C 2. c. Uyt
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". Uyt het yude, )t wdk is, ook den Kinderkens wys te maaken"

tot zalighyd. Pfal. 19: 8. De getuygenijfendes HEEREN is
[,ewis, denJleg'el1wyshJd gevende. Spreuk. I: 4. Om denfleg-
ten kloekz.innighJd te geven, den jongeling weetenfthap en bedagt-
z..aambyd. 2 Tim. 3: I 5'. Dat gy van kinds af de H. &hrivten
geweeten hebt, di u wJS konnen maaken tot z..alighJd.

b. Verdedigen
f,l. Tegen)t getuygenis, :: Petro 3: Ie:;. In welke dingen z"8mmige

z..waar 9n am te verJlaan; waarom Petrus het antwoord laat vol-
gen, zeggende: di de ongeleerdf!eft onvajJe[menfthenJ.ftreblouji,
verdraajen, enz.

b. T egen de voorbeelden, di eene verklaaring en eenig ligt ver-
eylfen omze te verft.aan. H411d. s: 30' 31. Alwaanfe Gejnede-
ne van 'FilippuJ9ne onde-rregtingverZ,,()gt()ver)t gene by las. Pf.
II9: 18. Ontdek mJne oogen, dat ill aanfthouwe de wonderen
van uwe 11Tet.

B. 0 N D E R \V E R PEL Y K, in ordening tot de menffen, di dat
getu}'genis verfraan moeten: waar in inen aan te merken heeft J dat'r
verfchydene trappen van verfraaning zyn.
a. Het eene is em Letterkundig en Hiftoris verftand, ook in de on-

wedergeboorne, het welke hoewel overhaalende, egter nict over-
redcnel1de en heylzaam is: waar van daan.de zoodanige Matth. 13:
20. 2, I. vergdeken by defleenagtige aarde, waar inhet Z"aad,gee-
nm wortel heeft J ent-. Vergelyk lUer mede I Kar. 2: 14· Pfu-
chikoJ anthroopos, de dierlyke mens' begrypt niet de dingen di des
GeeflesGods 9n, em:..•

b. Het andere geeflelyk en z..aligmaakend, het welke der wedergcbo-
rener is, I Kor. 2,: 15'. Ho depneumatikos anakrineipanta, dog
de geeftelykeonderftbeyd wela/le dingen. Want h) verkrJgt verlig-
tede o()gendes verftands, Efez. I: 18'0 .

HOOFDDEEL V.
Vlln bet Gehruy{ de., HaU~eSchriw.

N Ad~maal een getuygenis die~t om het geloov op te wek~en en te be";
vefrlgel1, zoo kan de Schnvtuur 00K -geen ander gebmykhehhen,

~an eUl W} getgo1/m dat Je~J is de Chriftus ~ de ZOClllC €?q.ds1 en op dat
. '!U}
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W) gcloovende, hetleven hebben in z.:ynennaam. loh. 20: 3 I. Maar om
de Schrivt tot het gebruyk van 't geloov te brengen, word eene neerftig-
hyd in den mens vereyfr, or ?at een Chriften door behulp van Lez.ing en
Vertaaling deszelvs getuygemfle bevatten, en met behulp van Verklaarilfg
den zin claarvan ventaan mogt.
A. DE LEZING i~ derlialven een betragting van hem, di datgetuy-

genis navarfr: alwaarte letten ftaat,
..A. Or den pligt aer lez.ing, dewelkc algemeen, en aan aUeen eenlge-

Iyk Chrifi:cn opgelegt is; tcgen di van >t Pau(dol11~ willende, ctat
de Leken allcen in 't getuygenis van de Kerk beruften moeten, op
dat hU11l1ekettery, en dwaaling van 't Volk,. niet ontdekt kwaame te
worden.
a. W y bewyzen het regtzinnig gevoelen

II. Dyt de geboden, di allen en een igelyk verbinden. Deut. 6: 6.7.
Deez.e 'Woorden, di ik It heden geGide, :utI/en in uw herte z.:yn:
en gy z.ultz.e uwen Kinaeren infcherpen, en daar van fPreken: als
gy in uw huys z.it, enz.. loh. '): 36. en ](01. 3: 16. Chriftus
woord woone rykelyk in It in aile wyshJd, enz..

b. Uyt de voorbecklen van het pryzen der Leken el'longeletterdcn.
1. Tim. 3: I ~. en H@'id. .17: I I. w9rden· de Bcroet:sgeprezen,
~s edeler dan de Theifeloniers, mn datze het woord ontvingen
met aile toegenegenth)d; onderz.oekende dagelyks de Schrivten, of
deeze dingen ook al:vJo waaren.

t. Uyt het gemeenc l}Ut, het we1kis, den HE ERE z;nen GoJ.
te leef'en vreez.en , - om te bewallrt1n aile de woorden deez.er Wet,
en deez.e inz.ettingen, om di te doen. Deut. Ii: 19. en Rom.
15: 4. At wat te vooren gefChreven .is, dot is tot onz.er If!eringe
te VOOI'engefChreven :. opJat w) .door lydz.aamhyd en vertrooftinge
dey Schrivten hoope hebben z.owden.

b. Beweeren het tegen de tegcnwerpingen, genomen,
a. Dyt bet gevaar van de gemeene Iczing. z Petro 3: [6. Alwaar

z.ommige dingen dusnoeeta, z.waar om te verftaan gezegt wor-
den.

b. Dyt de duyfterhyd, moeilykhyd, en de blykb:laretc.genzegge--·
lykhyd van veele plaatzen, waar uyt zig het gemeene Volk niet
weet te redden.

B. Op de wJduJtgeftrekthyd des vool'Werps, flaar welke de Bocken des
Onden Teftaments zoo wei gelezen moeten worden, als des Niwen

, Verbonds: ~twelk wy gcnoodzaakt zyn fraande te houdcn tegeh de
. ~ 3 Soci-
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Socinianen en Wederdoof>ers, voorgevende. den Godsdienfi: des
Ouden T eltament"$een ana~re geweeff te zyn) en vafr ftellende over-
zlllks, de lezing van derzelver :Goekenonder bet Niel1we Tefi:ament
van wynig belang of nuttighyd .te zyn.
a. W y bewyzen het regtiinnig gevoelcli1~

n. Om rlat de kling, vanChrifi:us en de Apofie1en aangepr~ttn~
opzigt had op !tet Oude Tefiament. Ioh. 5: 39. OnJerz:.oek de

. Schri?Jtm, di ZJIfI', di van my get!9gen. Hand. 17: ,9. On-
Jerz:.oekende dage!J.ks de Scfn,iuten ,of deez:.edingm tikoo waaren.

11. U yt de baarblykJykel'lu'ttighyd, in net Nieuwe Tefi:ament:aan-
gewezen. Rom.. 15: 4. .AI wat te vooren gefthreveJf is, dat is
.tot onz:.erteeringe te vooren gefehreven, op dewelke deJmien def
.eerwe gekoome.n :gn. I KoY. 10: I I. Als lOOk JiJk. s= 10:., II.
~ne ~roeders 1teemt rot em vo(}rbeeld desljdens en dey It>>Jgmoe-
AigkJd, de Pr4e~ten,. iii in den nf:fQmdes Heeren. gefProken heb-
biit.. G'J IoebJde 1JeI'timell~~' loin,,. m. hetynae Ilks Heeren
~:l:.iellA

c. Om dat de Boeken des Ouden Tefiaments degrondflag zyn van
bet betoog des Niwen Verbonds, zoo dat Paulus, Hand. 18:
38. De 'Joden in 't openbaa7 metgrtmm er.nft ofJer.tu)gde, bewJ-
z:.ende dwr de Sc/:"'ivte1t, dewelke immers geene andere dan di
van het! Oude Veroond' wezen konclen,. dat Je~UJ WIJS de Chri-
flus.

h. Beweerenhet zel'vetegen de tegenwerpingen, ontleent,. .
.Il. Uyt Mtltth. I I: ]'3. Want aile de Pr9feeten en de Wet habben tot

Johannes toe gepro/ereert. Rom. 10: 4. Het ynde de:r Yf.let is
ChriJhts. RebY-.8: q. Als by t..egt een niewYerbond, z:.ooheeft
by >t eerfte oud gemaakt: dat nu oud gmMakt is, is "airy de 'Ver-
dWJning. .

b. Uyt de rede,. vporwendende dat de p1egt1ykhcd.enafgefchaftJ
en de V oorzeggingen vervult zyn.

c. Uyt de grooter klaarhyd des Niwen Tefia~ntbovm het gene
in het Oude T efiament voorkoomt.

It DE V E R.T A A L TN G, dewelke is eene (')verzettingder H. Schriv-
tUur uyt hunne oorfproogelyke in ooze M<x:derT aal. Hier van too-
nenwe,
A. DE NOODZAAKL YKHYD.

a. Uyt de algemeene pligt en verbilltenig, ons om te lezen en, re ge-
Iooven opgefegt; welken wy niet voldQenkonnea,. iD&enwe de
oorfproDgelyke taal niet verfi:a.an. b.. UYt
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b. Dog dat de V E R B 0 R G E Z IN geh-aaltword uyt de be-

tekeniffc der dingen, di een gebruyk van gelykcnifien en zin-
nebeelden ,hebben, en dat e1eezeuyt het ynde enoo~merk
der Goddelyke huyshoudiug onderkent word. En alit de By-
fpreukige, Leenfpreukige ,en Zilmebecldfpreukige zin niets
anders inOuyt, daneen waarhyd van de betrekking der zin-
nebeelden .of gelykeniffen, dewyle di bygebragt worden of om
het geloov, of om de Godvrugtighyd dei zeden, of ynddyk
om de hoope van het toekoomende Ieven af te fchaduwen.

b. Dan of men uyt den verborgen zin ook bewyzen trekken lean?
het welk de Socinianen te vergeevs ontkennen ,nademaal
a. Naar wettige uytlegregelen he~zelvde befiuyt nyt de zinne-

beelden en ge1ykeniifen opgemaakt, ais uyt den letteclyken
zin getrokken worden kan.

b. Om dat de Apofielen uyt de zinnebeeldige Godgeleerdhyd en
uyt gelykeniffen be:wyzenoatleenthepben. Gal. 4: 24. Hti-
na ejJinatleegoroumena, he.twelke dingm zyn, di anderebe-
aHJdingehebben, want deeze Agar de dienfrmaagt en Sara de
vrye, 9n de twee VerbondHl, enz. En I Petro 3: 2 I. word
baptifma, de Doop genaamt antitupon, het tegenbeeld van de
Zondvioed.

lJ. BET REGT VAN UYTLEGGING
a. Dit koomt E E R S TEN V 0 0 R A L God a1leen toe;

di in de H. Schrivten van het Niwe Verbond vedmaal door zy-
nen Zoon en den H. Geefi de verborgentheden des Ouden Te-
.fiaments verklaart, en andere getuygeniffen uytlegt, op welkers
gezag en goeddunken men buyten allen twyfe1 Uaan en fieunen
mag. .

b. D A A RNA of ten tweeden koomt het toe den Voorgange-
ren van de Kerk) welkers pligt is den ongeoefenden in't open-
baar voor te gaan, want daarom heeft Cnrifius namelijk gegeven
z-ommige tot Apoftelen, zomm'ige tot Profeeten, %.ommigetot
EuangeliJ1en, en ;:;.ommigetot Herders en Leeraars. Tot de 710/-

.maakingeder Hajligen, tot het werk der bedininge3 en tot opbou-
winge van CbriJ1uslichhaam. Bfef. 4: I I. 12. Als oak den ge-
meenen Man, wanneer di zig bepaalt, wac hy vaft Hellen zal.
loh. ;: ~9.

Y C. DE REG T ER DE R .G ESC HI L LEN , welkers werk
~ ,_ingeval v~ cenis-gef,hil ~e rcdenentehooren, en uyt delS-

~eys
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a. De wederlegging deezes word hier uyt genomen,

a. Datze cruseene menffdyke heedChappy over de confcien-
den. of cen geweetcns-dwang invoeren; regt aan tegen
I Petro 5: 2. 3. We]det d&kudde Gods, bebbe~deopz;,igt
daar over) niet U]t bedwang) maar gewiLlig. Nog als
heerfehappy voerende over [des Heeren] ervde'8l) maar als
voorbeelden van de kudde geworden z.ynde. En tegen de
Chrifrdyke vryhyd, di de Kerk van aIle onderwcrping
der zoo genaamde Godcn vry frelt. Kot. 2: 16. 18. 19.
Dat u dan nimand oordeele in fPyz;,e) meedeis humas kata-
brabeuftoo, dat nimand u overlJeerJfe, als brabeutet, em
Schoolmeej1er, u onder de rfJedeen plok h9ude.

b. Om da!!derteg~ftreverc:n ~oe\cn op. di vaMfeonder~
frelling.fre,?-~" vart aes Pans of der Kerk-vergaderin~e9
onfeylbhatnyd, en dattegen debaarblykelyke ondervm-
ding aan Want het blykt uyt zeer vede voorvallcn,
dat deezc beydexle waarhyd mis geloopen hebben.

c, am dat het geloov dus zow vaffgehegt worden aan een
menffdyk gez'ag, en geenzins aan een Goddelyk.

b. Ook zynhunne tegenwerpen van een zeer kleyn he1ang.
a. Uyt de plaats 2 Petro I: 20. Dit eerft weetende, Mti,

pa1a propheetefa graphds, idias epilufeoos ou ginetai, dat
geen f!'rlfeeti der Schrivt is van Jgener uytlegging.

b; Van her oorded dat aan d¢n Priefreren gege~n is. Zoo
zegt Chrifrus, Matth .. 23: 23. De Schrivtgeleerde en
Fariuen :qn Of Mous joel gez;,eten; daarom at wat z;,y
u z;,eggen, dat gr houden z;,owd, houd dat, en doet het.

c. Ookbewyzen zy de onfeylbaarhyd van den Paus niet
wette1yk uyt de plaatzen, Matth. 16: 18:. GJ z;,ytPe-
trus, en op dee:ten;petra z;,al ik m]n~ gemeente bouwen,
enz;,. 1oh. 16:13. Wanneer di z;,algekoomen z.yn, d~
gee.ft der waarhJd, hy z;,al It in aile de waa:rhyd lerden,
enz;,.

bb. Der Socinianen, dewe1kede Rede tot een Regter der gefchil-
len fieUen, 011\ alzoo de Verborgenthyd des Geloovs uyt de
Godge1eerdhyd uyt te bon~en, niets ge1Qovende, dan't ge-

. ne de reae bereyken kan. .W y erkennen een gebmyk van de
rcde, inGUen:men door de reae den.g;eft of de ziel ze1v ver-
that 1 want claaraan fiaathet, kell;niffevan zaa,kente nemenll

"er~
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verfchydcl1c dingcn met. malkandcren t.everge1yken, de waar-
hedcn te verklaaren, en gevolgen zaamen te knoopen. Zoo
men ookdoor de reJe verfraan wit de ingefchaape kundighe-
den, of de rede voorwerpelyk aangemerkt, bckcn ik datn~l1
daar medc raadplcgen en di vergdyken moet.. Zoo dat de
{bat des gefchils hier wezen zal, of de 'menffelykegeefr, zoo
:lIsdi is in een igeIyk mens zonder aanfchow VJn cenige ver-
Iigtillg, en een bdluyt maakende naar zyne te vooren aange-
nomen gevoelens, wettdyk vcrwcrpt, het gene klaarblyklyk
geopenl:laart is, wanneer hy bevind dat het geopenbaarde oog-
fchynlyk tcgen zyne redenering aanloopt.) of de rede overtrelt.
a.. W Ybewyzen het. t.egendeel.

a. Om dat onder de Godgeleerde wa:trhrden Verborgent-
. heden voorkoomen, waar van ~laanChriJus Dimars ge-

naamt worden, Vytdeelers van G(!'as verborgentheden.
I Kor.4: I.

h. Om datde menffelyke geefr, verdorven zynde, niet
wel van zyne voor opgevatte gevoelens bevryd kan w~r-
dC11) dan door den hailigmaakenden Gec!\:. Want d~
gee~tJk6 m~ns (JntierJCheidalles. I l(or. 2.:. I). Maar tB
phroneema teel farkos ,het bedenkendes vim is vyandfchap
teg~n God: want het onderwerpt vg Gods JiVetniet, want
het kan ook niet.

c. Om dat de rede gevangen ge1eydmoet worden. 2 Kor.
10: )'. en de apenbaaring de aangeboore keRnis te bo-
yen gaande) moet de men!felyke redeneringen verbete-
ren, volgens dat van 1ez:.. )')': 6-9. De godloo~e verlaa-

. te 9nen weg , en de ongiregtige man :qne getJlagten,
want mJne gedagten 9n niet u-lWJergedlfgten, enz:..

b. Verdedige het tegen de redeneringen, ondcent.
a. Uyt de tytels der Chri!\:~lyke90dsdienft, di de redeljke

gezegt word. E~Jog.ike.e latre.I(I.. uwen redeiyken GfJds-
dienft. Rom. Il: I. en 1 Petro 1: 2" Ben redeljke onver .•.
valfle melk.

b. Uyt de waarhyd der Wysgeert.e, di van 't gevaar van
dwaalen bevryd is, op dat de waarhyd tegen Je waarhyd
niet fhyden kon.

c. Uyt het oordeel dat oak den fchynhailigea gelafl:wierd,
1ez:.. 5: 3· zegt God) GJ In'w(londers van 1eruz:.alem,

D 2. en
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en gJ Mannen van :Juda, fiordeeLtdig tuJfen Nil en tuffin
mJnen wJngaard.

D. HET GEBRUYK DER REDE kanbierevenwelvJn
dienfr zyn, om befiuyten in de Godgeleerdhyd te maaken, het
welk wy. tegen de Pausgezinden en Wederdooperen vafr frellen,
·van welke de gene de a:Igenogzaamhyd aan de H. Schrivtuur pogen
te onttrekken; om het Geloov aan 't oordee1 van de Kerk, Qns
in de hand te froppen. En de~ze wygeren den Kinder-doop aan te
nemen, en tragten uytvlugten op te zoeken tegen de bewysrede-
nen, di door bef1uyten voordgebragt worden. Wy houden dege-
voIgen, di wettiglyk uyt de H. Sdirivt afgeleyd worden, waar van.
onze confcienti of mewufihyd oordeelt) voor geopenbaarde waar-
heden. Het welke
a. Wy bewyzen.

a. Met het voorbeeId van Chrill:us en de ApofieIen, di ons tot
het gelooven aan gevoIgen verpligton .. Matth. 2.2: p. maakt
Chrifius, om dat God is de God Abrahams, lzaaks, en
'Jakobs, een bef1uyt op van de Opfiandinge der Dooden, om

. dat namelyk, God niet is een God der doodm, maar der le-
venden. Voeg hier br, 1 Kor. I): q. Indien daar geen op-
ftandinge der dooden is, zoo is Chriftus ook niet opgeftaan.

b.- Uyt de bewys-ledekens, in de H. Schrivtuur gebruykt, de-
welke getuygenHfcn zyn van ingevoerde bef1uyten. Tot een
voorbeeld zy, dat bef1uyt van Paulus. Rom. 3: 28. 11)' be-
fluyten dan dat de mens door het geloove geregtvaardigt word,
/{,,(;nderde werken der rvet. Zoo ook HOlld. 4: 19. beroepen
Petrus en Johannes zig op het oordeel des Kerkenraads, zeg-
gende binate, oordeeLtgJ, of IJct regt if 'UoorGfJd, u-Liden
meer te hooren dan God.

c. Daar uyt, dat de lef4gen niet uy de waarhJd is. 1:Job. 2: :1.

b. Verdedigen tegen de tegcnwerpingcn.
a. Dat wy de gevoIgen uyt ons ygen boofd fmeden, en dat

geenzins onfeylbaar. .
h. Dat het geloov geene rcdenering is.
c, Om dat het befiuyt het zwakfie gedeelte volgen moet, en 0-

verzulks indien cen van beyde der befluyten van de redc zy,
moet dat voor cene reddyke waarhyd en gecnzulS voor cene
~eopenbaarde gehouden worden. •.



E B R S~T'B DEE L
ORR.

GODGELEERD'HYD.
VAN HET AANGEBODEN

OPPERSTE GOED.
RET EERSTE DEEL.

Yan de Schif\.kj,ng dee2:es "Dee./s.

S NEE I.

1j)"E.GODGELEERDHYD, te wceten, de geopel~b:J.ar..•
. ~" de of de Schrivtuurlyke laJt den mens tot hunne Leer oiiet toe,
~ ~ . zoo enkelyk, maar den mens door het ligt der rede onderwe-
.'. /, zen. .
A. Dat'r cen God is, van wien aile dingen zyn. '. .
B. Dat de geeD:of zid zoodaanig van het lichhaam onderfchydcn is, dar

dllzeke door de verbreking van 't lichhaam niet noodzaaklyk vergaat,
ats zynde zonder kwetzing zyns zdvs van het lichhaam affchydelyk, kon-
nende overzulks namaals aIle ge1ukof ol1gehtk deelagtig worden. /

C. Dat de Wet van REGT en BILL YKHYD aan den mens I'l'tt-

tUUi'~yk of uyteen ingefc?aape kragt ~ekent is, weIkel'Soycrtreding hem
fchuldig, en onderhoudll1g onfchUldlg en vry maakt.

D. Dat de mens uyt zyne confcienti of medcgeweeten van de begaane
fchulJ, behoord bckomtnert te zyn ov~r zyne wedcrverzocning m<J\:
God.

•...~. D3 .SNEi
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DE SchrivtuurlykcC?odge1eerdhyd dan, .in ord~njng tot den mens, di
over zyne verzoenmg met God bekommert IS, neemt op zig van

GQd.• }Fe'Q..etU.,. y'g~. '. ell- te 7v~uekeren, .?a.t dizig aan..deez~n !pens, al.5
4'YN (}pP,!-~S!~,P~EP, a~n~lea. Op dat zy dlt,nu overeen~
koomende met de Leere aer aangebore Godgeleerdhyd verngten mogt,
herhaaltze ,eeni.ge9irlgen uyt dezelve, en ~eint over alle het welke be-
trekkdyk roe den mens aangemerkt, dient tot aanpryzil1gvan dit Hoogfie
Goed., ,W aar uy~\~y ee~ benu],t opm~aken, dat Gods volmaaktheden ill
de notuu#)ke ;~f.faangoOOret~G6a8!leerqhyd,!,oljtrekt aangetnerkt ,worden,
vool o\<??..!<C!Jftlio~"dc:~at,u~rof.w.eze~,t1ykb~~clerGod~yd, als om di~uyt
te maken, 'onaH"chydclykbehooren. Maar In de Schnvtuurlyke Godge-
leerdhyd betrekkelJk, v.oor ~oo,y~e1_zy4!,n~n am den mens tot volrnaakt-
hyd te brengen, het zy.dat God ani voorgeI'teltwerdeals begeerlyk, h~t
'Zy als zyne betaame1ykhydoefenende, en zig niet dan aan di hem in eeni-
ger wyze gelyk zyn",' mededeelende, en·<ti den mens niet aUeen tot em
god, maar ook tot een voorbeeld chBedderlaar vcrfrrekt.

S NEE II I.
'HEt Schrivtuur-.getuygenlS, waar':door God zig, als bet hoogffe goed

. aan denzontiaar voorfrelt, en betuygt van den zondaar te willen ge-
:zogt en gevonden wbrden, konnenwe ligtelyk' naifpeuren ell opdoen.
A. .uyt de Godfpm.ken clerH. Bladcren. Scheppingb. 1): L zegt God

tot Abram. Vreefl niet Abram. Anoski mageen 1aachfecharga'habech
meoodh. Ik ben u een [Child, ww loon z;,eergroot. Gen. 17: 1. zegt
God, An.i El S,hadhai, Ik hen God de Almagtige, Algen9gz..ame,
dat is, ik ben u .alles, wat tot hetleven en de zalighyd noodig is.

~. Uytde belydeniffe van toon theoddaktcon. door Godgeleerde Mannen.
, Zoo -zegt Azaph 11ft!. 73: 2). 26., Wim heb ik [neffins u] in den Heme.l:

en met u, dat is, neffens u, luft my ook niets op der .Aarde. Be:l:.wykt
•.mYTJ. vlees e.n "!J. n.herte, tfo.ur lebabbi veheelki Ee10hiim Iegnolam, %.Of}

is God d~ rotsjteen mJns herten, en myn deel in eewighyJ. Alzoo belyd
de Kerk Klaagl. 3: 2+ CheIki Jehovah ,de HKERE is myn deel

_ ?::.egp mJnc z.iele: gnalkeen ochiillp:, dtlarom z.al ik op hem hoopen.
,.. SNEE
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,S NEE IV.

.Boofd. I. ,$'

D,E Leere nu van aanpryzing, dewelke <la.t.,g.~ed ,als- begeerlyk aan...
p/;}'fr, koomt alzins voor in dt H~ Sdi.rivtuur >' 'di alaus handelt J

datze DIT HOOGSTE GOED '
'.1\: Afbaakent met zyne ygene mamen.·. '
B. Haag verheft, door het, aanwyzen del' volmaakthedcn, di deszelvs

voortreffelykhyd te kennen geven.
C. Open legt,. met toewyzingvan deszefvs algenogzaatnhyd, in de open..•

baaring van de Verborgentliyd del' Dri~eenIiJd' te kel1l1engegeven.
D. Bevelligt door desze1vsw~rken; zoo ipwendige, ;1lsuytwendige, di

vaal' het Verbond zelv voorgaan. '

H 0 0 F D DE E' L I.
, Jl'MJ Goth :J(1UIfIIe1ti ' .,'

DE SchrivtuurIyke Godgeleerdhyd wyO:het H 0 0 G $ T E COED,'
., dat is,;, GOD, aan, en betekent het door ver(chydene naamen.

A. De Naam is een w0Ora, tot bet gebr.\iyk ckt fpr.aa~uytgcvonden,
door welkel's behulp wy in den geeft,v~n een toehoPrd.er een denkbeeld
vall eenige zaak vcrwekken: dewyhnen.dan·vmGod te 'fpreken heeft,
vcreyfl:.chet gebruyk van de mcn!fe1ykefpraJk cen .woord" of waorden,
door welkers.toedoen ooze eVCl'unenstot ~ den~en op God, moefr aan-

" genool?t, of de geefr ~elv ,inMt uyt{l;Qrtc!l!v'lllg.ebeJen verfrerkt
worden. . .' , .. : ....•. ,.:, ". .

,B.~De Naam~ods b7tek£nt~rl;*~~ li~:~i{.Sc~ri~t\(i,Od zelvs. ~og
•. 200 evenwel:, datdl ract eenen·b~kk€nq1'1tatlhY:4)f~oor de belydemlfe

"des gelooV's). of door .~~~"open~aal;e v€rkomligll,lg moet geviert wor-
den :. het 6erfle, zoo,.mennigmaal· als ,wy heD) in ~mze.gebedet.' of dank -

~ ,zeggmg,en gewQon-zyn' ~d ~~aQellUeq: .he;.. ¥z.atfle ~:. ~QO dtkmaals als
-':\. 'V't hem ;,,,15 denAu~u,r ofStig:tet ,vap.;~nig~.~rdan: A£ daaden; door
. :';Inm~wiltm 4~n·~ii'e{lof e~wn.·.'·),\;.' .. ,';, , :.".;:
,,(C. Verf,hyde Naamen woraen aan God toegepill, wegens het verfchyde

,~ ~ .., ....~" oog...,.
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oogmerk en gcbruyk van de mcnfTdykc lpraak ten deelen, om een waar
denkbeeld vanGod in OflS of andere te verwekken: ten deelen op dat wy
onderwezcn zouden worden, aan wicn wy dit denkbcdd, am niet van
het ~laarconderw.erp af te wykcn, mortcn tocpa{fen. De Naamen Godt,
zegt Byfterfdd, z;yn t!en kart begrp der gan/fe Godgeleerdhyd, en de fll:u-
Yelder gtlnJJeH. Schrivt. .
.A. DEN A A MEN, Ji in ons denkbecld 'Vanhet hoogfte Go~d J

en opperfie \Vc~nd verwekken ,zyn
a. (a) BETEEKE~~NDE deGodhydzelv; hoedaanigezyn.

11. Eloach, God,.m tenkelvaud. Job 4: 17· 0:4· 35:17.
Hab. 3: ,.en Elohiim, Goden, in't meervaud. Gen. I: I.

:.ilwaartc ond.erzoeken lbat, naa
I. Des naams oorJPronglykhJd -: het welke zommlge te vergecvS

van h::t Arabis Aleh, eeten, aflcyden; nademaal dat woard
veel eel' afko,01nftig is van een naam-woord, 't wclk GOD
betekent , .en alzoo te kcnnen gecvt, imand voor God houden
:en eeren. BcwyOyker is't, het zelve af te leydcn van het
Hcbrccws worte1woord Ara.b ,bel:::weeren ofi-aerv/oeken; in
l:>etrekkingVanGods gez~g en magt, om den mens, het zy
regt, het zy zondig, te bezweeren en te verpligten tot de
on.derhou.ding des Verbonds, van Gods wcgcn aangeboden)
xclv ook onder bcdreyging van den Vloek; 'hier van daan
word tot het ftaven eens Veibands) gemeenlyk alah, bezwee-
ring daar hy gevoegt: Deut. 29: 14. Maake ik myn Verbgnd.
ve-~h ha-alah hafooth het welk overgebragt kan wordell, rMt

deez:.(!bez:.weering, of gelyk onze ,?verzctting heeft, deez.m
Vloek. En 1. 19. wordenze genaamt dibhrei ha-alah , de
woorden van bez.weering, of wederom, deez.es Ploeks.

~. Het gebruyk van't wl1ord: om eerft en voor al GOD te
betcikenen, en: wel een V E R BON D - GOD, hier vall
d;Jandi Be10fte van denBon.d-God, lkz.al It ve-elohiim tot

, eetzGod :z.yri. ' Gen. 17: 7. By (b) Overdra~ genaamde GIJ-
den, dewyl God in de Theokratia, Gods fraat des Oudell
T eftam~nts hem zoo noemt, om door hen dat Staatendom te
doen regeren. Exod. 21: 6. ZOI1 z:.al hem z.yn Heere tot de
Coden brengen. ; FftJl. 8~6.. Pfal. 82: L (Jod oo.rdee!t in'l;
midden Elohiim der Ooden. En 1. 6. Ik heb wet ge%;.egt~·E-

•. ~hhiim attef?/" C z..Jtqokn. ' ,]gh.Ie:J'4· 3S. \)ete1ten~=

(b) Metapr.or'l.
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katachreeliikoos, 1Jerkeerdelykook 1Ja/fie Goden ; , voor zoo vcd
,het denkbee1d der'Godhydvan zommige verkeerdelyk da;!ram
toegefchreven word.

3' ,De rede 'Van het meeN)a!{dg;etal': dewe1ke.zommige willen, de
verborgenthyd van de meerhyd der perzoonen te betekencn: dog
andere ontkennen dit: zoo dat dit fiuk onder deoubdliHe vraag··
gefchillen ·derHervormde gehouden moet worden.

,b. Thcos, GOD: dat ditwoord niet het ampt, maar de Godhrd
betekent, houden wy tegen de Soeinianen {bande: H. Dw. Di
'Onsditbewys voor des2oonsGodhyd poogen te·ontvringcn. Ell
wy bewyzcnhetregtzinnig O'evoelen
L am dat dcszelvs afgetro1kene Theo.rees, OodlJl" ,geen ampt

of bedining, maar het Goddelyke WezenzeJv betckcm. Rom,
I. 20. Relte afdios outou dunamis, kai theotees, bJJe Z}nf ee
'wige kragt en Godhyd. Kol. 2: 9. In hem woont de pan t~ ple/-
rooma tees theoteetos, aIle de 1JolhJdder GodhJd, lichhaamelyk.

2. Om dat Paulus dit woord op phuJintou The()u , het '1Ve:<j.'iZGods
pall. Gal. 4. 8. Als g} God nict kende, diendegJde gene, di
'Vannatuurc of wez..entlyk gem ,Coden ·waaren. .

b.LOV SPRA.AKl,G;E, <li.r.lc vGortreffe1ykl~d der Godhyd door
ecnige lovbetuyging van volmaakthyd'Of waardighydbetekcncn, waar
in de Godhyd geviert en geeert .word
II, Van de Magt, wanneer hy El Ged genocmt'word, P.fzl. 22: 2.

Et Elohiim. De Ged der Goden. P.fzI.50: 1. EnElEeIiim, God
der Goden, Dan. II: 36. oak betekent het ·Gods llerkte: waar
van gem van de minfrc, di God becoont heelt, niet aIleen het
fcheppen der -werreld is, maar ook de verloffing, ·waar door lLy
magtig gcv.'cell is " den gcvaUenmens van d.czonden en desze!vs
~evol£"gen te ·bevryden )e9. in geen ding blinkt meeruyt t~ krJtoJ
tees iji:huos i()U. theou, de wer:kinge der ;1e-rkte 9ner magt, dan in
het werk'der verloffinge. Efc!. 1: 19. Vergelyk E;;:.ai. 27: 5.

b. Van.de Algenogz..aamhyd, wanneer hy Et Schaddai, God de Al-
magtige, genaamt word. Gen. 17: 1. Exod. 6: 2.P.fzI. 91; I.
waar van men het oak afleyd, het betckent Gods Algenogzaamhyd,
voor alom aan ,de zijne het werk van barmhertighyd, en aan zyl1e
vyan.dendat van gercgtighyd te oefencl1. .

~. Van de Betaame!ykhyd, wanneer hy voerkoomt onder den l1aam
van jaah , ,'t wclk niet zaamengetrokken is, uyt Jehovah, maar
afgeleyd van het woord jaah, het koomt u toe, het betaamtu, Jer.

E 10: 7-
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10: 7. Zoo dat jaah betekent, Gods betaamelykhyd, waar door
hy en is, en zig betoont ~ zoo bctaamelyk, en zoo heerlyk, a.Is
het zoodaanig eene Volmaakte Wezentlykhyd toekoomt: welke be-
taamelykhyd wy in Chriftus .lien in den hoogfien trap voltooit te
zyn, volgens den Apofiel, Hebr. 2: 10. want het betaamdehem,
1m, en (loor welken aIledingen :gn, dat hy veele kinderen tot de
Heer'Jkhyd, den overften Leydsman hunner 2;.olighyddoor 'Jden te
hdiligen. Hoofd. 7: 26. Zoodan~'l,een Hoogenpriejer betaamdeom,
erJ2;.. Alwaar by aan de betaamelykhyd toefchryvt, dat Chrifius
door lyden gehaifigt, en een zoodaanig Hoogenpriefier en Leyds-
man der zalighyd wezen moet: want deeze betaamelykhyd Gods
was zoodaanig, dat by aan geenen anderen gegeven heeft, nog
deeze zijne zoo heerlyke bctaame1ykhyd in geenen anderen heeft
konnen toonen, dan in den Zoon, di hooger is dan de Hemelen
zclv. Hier van dam word hy flah 2;.ullendetot z..alighyd:gn, ge-
zegt, Exod. IF 2. 17:10. en inzonderhyd is dilt Hal/elu-jab
des Niwen Tefiaments daar van daan.

d. Van de Heerfthapp; , wanneer hy vaorkoomt
1. Onder den naam AdonlJ'i, Heere; het welk eenen zoodaanigen

Beer ~e k~nnen geevt, di om. Jat hy, de ~eun en grondQag
aUerd1l1gcnzynde, de hecrfchappy over aUed1l1gcnheeft; want
het koomt van Edhen, de grondfteun van cen huys of gd1agt,
enz. want God is de grondfielln, waar op het ganfTegevaart:e
des eerfie en tweede fchepzels fieunt; hierom word ook deeze
naam met nadruk op den Zoon, en opden Vader niet, dan in
den Zoon, toegepafi. Aan den Zoon word hy gegeven PIa!.
110: I. De Heere beeft gez..egtVadhoni ,tot mJnen Heere, enz...
']ez... 6: r. Zag ik Eth Adonai, den Heere :l:.ittenaeop eenen
hoogen m verheven troon, enz... 't we1kloh. 12: 41. or Chri-
fillS word toegepafi:. Dit zeyde ']ez..aias, doe by :g1'10heerlykhrd~
zag, en van hemfP.rak. Want door hem z:ynnIet aIleenailedin-
gen gefehapen, Hef,r. 1: z. maar als de grondfieun draagt hy a/Ie
aingen door het woord z:,ynerleragt, Lid. 3. zoo dat a/Iedingen
te Z(1(Jmendoor hem be/laan, Xu!. I: 17. Hy is de Petra, de
grondfteunvan de Kerk, Matth. 16: 18. Op wc1ken ,als op
eenen vaften grondflag, de'Vader zyne Kerk gebowt heef!, de-
welke het voornaamfie werkftuk van alles is. Verge1yk li~.63:'
,. welke naam. oak in het meernud van God gebl'uykt word
Mal. 1:6. ook merken deTaalgeleerden aan dat mctecnkamet.z::"
gefchrcycn zynde, altyd op God toegepaft word. ;>.. Ku..•.
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2. Kurios, HeGre, in't grieks, voor zoo vee! het betekent kuros,

magt en gezag, of de hoodfU:ut van cell zaak, en het bcand-
woord het hebreews Adhonai. Openb. 19: 16. KurioJ, kurioon,
Beere der Heeren.

~. 'Van het overhelrflmde gebied, wanneer hygenaam(word tfebhaooth,
God der HeJrfChtllre1'l; by (a) Uytlaating van't woord Adhoni,
of Elohei. Amos 4: 1i. Jehova 'Eloheen tftbhaooth fChemo , HEE-
RE, God der heyrfChaaren is gnen naam. 't \Velk koomt van het
woord tzabha, mennigte, dog di, als eel1heyrleger, in ryen en
gelederen gefchikt is. Want de Zoone Gods heeft onder zig de
Engclen, zullende namaals de :volkeren, ja het ganffe Heel-al on-
·der zig., en aUe heydegers van zynen mond afl1angende hebben;
hier van daan is dit zyne naam. 1ez. 8: 13. 14.15. Den HEE-
RE der heyrfthaaren, dien zult gJliden hailigen ,ende hy g uwe
vreeze, en uwe verfthrikkingen, enz. Doggeenzins met uyt-
fluyting van den Vader. Zi fez. 18: 2.2. .

., f r,f.n de VerhevenhJd, wanneet hy geeert word onder den naa111
Gneljon, Allerhoogffe. PIal. 8 F 19. Op datze weeten dat gy ai-
leen met UWe11 naam qt de HE ERE, de A llerhHJgf1e over de

('[anf[e aa7'de.:H~ti'rl I I~ ,.: Zfr'oepeH bet weltott.den Allerhoog-
fien. Waar mede overeenfiemt cler Griken hupjiftos, de hoogfft.
Luk. I: 32 .. Deez.e ~algr(}tJt ~n , .en de Zoom de• .Ailerhoogffen
l,enaamt women-. Hand. 7:4~'·De-.AJJerboogN:e wormt niet in tem-
pe/en met handen gemaakt. Deeze naarn betekcllt de hooghyd ell
veJ;hevenhydGods, di nexgenszoo zeer in uytblinkt, dan in het
werk der genade door den Zoon en den H. Geeft: hier Van daan
gneljonin hooge, verhevene, in net meervawd. Dan. 7: 18. 22.

c. Z INN E BEE L DIG E, dewyl'r verfchydene dingen zyn, di
op de aanpryzing der Godde1yke goedhyd, en de aankondiging zyner
geregrighyd hun opzigt hebben; ge1yk wanheer hy de Zon, een
Schild, een Boog, e11Z,..of oak walmeer em Leew J zinneheeldig ge-
naamt word. .

1J. DEY G E N N A AM, die orts leeraart het waare denkbeeld del'
Godhyd aan een waar onderwerp toe paffen; Want op datwe niet met de
Afgodendinaars van het waare onderwerp afwyken zowden, daarom heeff
God zig met eenige weldaaden, aan Abraham en zyne N akomelingfchap
bewezen, gemerktekcnt ~ dewe1ke met den naam Jehovah, HE E-
R E , in't afgetrokkene gevoegt worden. Deezen naam frellcn wy
derhalyen , .

{ a} EllipGs. E 2. ~a. Ygm
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aa. rgen te zyn alleen aan God, tegcn de Sociniancn, dewe1keons dit

bewys voor des Zooas Godhyd poogente,ontnemen. Het welke wy
cvcnwcl trag ten
a. Vafr tc ftellen

1. Om dat di naamalle de ygenfthappen van ecn.ygen ·na:i.m-hecfr,
, dewyl dLnooit in ccn zaamgefieldc reden voorkoomt, of heeft

altyd vaor zig'tvoorzetzel. he.
z~ Om dat diaan.God aIleen toegewezenword. Pftl. 8V,I9' Dat

l!J alleen, met uwen nat1m:Jehovah, HE ERE, :srt de Aller-
hopgff~. Iez.. 42:8. Ik ben :Jehovah, de HE E RE, dat is
myn naam. Boz.o 12; ),.6. word gezegt: IehO'VohSic/r;o, HEE,...
RE iJ 9"e gedenk~naam. Dat is " met,het,noemcnvan deezen
mynen, naam, za!,myn Volk zig hflrinneren" wi en well«: en
wat God vaor hen was, ..namelyk, di Engel zynsaangezigts, di
u-liden in hem beloovt is, want myne naam Iehovah, BEE .•
R E, iJ in z.yn binnenfte. Exod. 23: 20-23.

b. Te verdedigenteg~n de t:egc:nwerpen, .welke de tegenfuevers aaa.•
dringen. - ,
I. Om,Jat de,naam Ieho7:Jah,H EER'E, oak v~n een.Engel ge.•

zegt word. Gen. 18: L ~3' 14. Wanneer.dn Mannen, Je-
hovah HE ERE: gc:rtaamt, aan Abraham verfchenen,zyn, van
dewelkc twee dcrzelver·daar·na Engelen genaamt zyn. Gen. 19:
I, En di twee Engelenkwamen te Sodom, enz..

~, Als oak van de Bondkill. Num. 10: 3) 36. Het g~ftbiede nil.
in het optrekkender .4rke , .datMo%.n z.eyde: StlltZtoplehovah.,
HEBE-E.

3. En oak aan den Altaar. E:X04. 17: I';. En Moz.es bowde eene1t
Altaar, en 710emdenz.ynen naam, :Jehovah lVijJi, de HEERE
i.r myne banire.. Ook word deeaell1i~am aan jeruzalem gegeven.
li,z.ech.••..8: 35. De ,nllam ,v()n di Stad z.al vandien-dag af z.yn;
Jehovah, de HEERE iJ ALDA A R.

bb. Bekwaam om de waare Godhyd mcdc tc betekencn, als werdende
afgelyd 'van havfl, z.yn) woraen., op dat een volftrekt 911 betekenen
~aw, dat nieu van een nict z.yn dee/agtig is en word Exod 3: 14. door
hejeh afcher heheh., IK ZALzrN Dl IX ZrN ZAL,
verklaart: hy betekent derhalven, dat God is., en,wel dat is, 'twc1k
hy is: inzondc,rhyd betekent hy oak, dar God dat zyn zal, 'to gene
hyaan den zor.digen mens beloovt been, name1ik een volmaakt.en
heerlyklUakend goed; , het welke hy nier worden kan, dan in Chri- "(

" ftus,.
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fius, dewclke is fehovah tjidhkenou, DE HEERE ONZE CE-
RE G T I G H Y D. fer. 2. F 6. - Hier van daan, wanneerde Vader'
J EH 0 V A H genaamt word, ishy dat in Chliifius.

ce. UytgeJProken'moet wordennaar de letter, 't welk
a. Bewezen word

I. Omdat ontwyfe1baar., ouds tyds uytge[p.rokenis geweefi:in '<Ie
Priefi:erlykezegening.

2.. Om dat Adhonai, Heere, vecltyds deszelvs nadruk ·niet krag.•
tiggenoguytdrukt . .Pfa/.83: 19. Exod.6:2..- fez.. 42: 8.-

3' Omdat, 'ten aanzien-van het eerite deeI, 'twe1k de medl:e'
zwarighyd [cheen te baaren, heeft moeten uytgefproken worden
in dezaamgezette naamwoor.den, Jehofchouangh, -Jechonathan,
en Jehahannen.-.

h. VerJ~digt word tegen de tegcnwerpen, on~1centvan de LXX.
Overzetters, dewelKeovera! Kurio!, Heere, in deszelvs plaats ge-
bruyken, het welke het Niwe Tefi:ament ook opvolgt. Matt. 2. 2.: .-
43· 44~ • •••

H"O-O F D'D'E ELI I;

Pim Godi .Toeyg~nIPJge»- J of1,)yt~nthede1J.

VOIgt _nu op wat wyze de Schfiftunr de uytje'kentheden van - 0 N S .
oP PER S T EGO E ~ _aanpryIl:door deszelvs toeygeningen, de-

welke als ygenfchappen zyn, dl Gods natuur ofwezentlyknyd naar ons be-
grip affchaduwcn en opvolgen, en door dewelke alle Gods volmaakthyd
volkoomener verklaart word.

W dke toeygeningen [chynen te· ZY!1 of van Gods wez.entlykhJd, of van
GDds aanwez.en, orvan het /even GDds.
A. DE WEZENTL YKHYD Gods word in de H. Schri£t ge~

naamt vethouji hija, of MtIke'.J.khrd. Zoo zegt de Opperfi:e Wysl-iyd
~preuk. 8:14. Gnee~ vethouft hija, raad en ~etwe:z.etl, 9n mJne, dat
IS, my, of by my IS, behalven raad, ook lets duurzaam, befi:cndigJ

volmaakt, waar, en dat een wa2ragtig wezen heeft. Welk wezen ge-
. frelt word tegen een, een niettegen dingen di nitig en idc1zyn.· The.IJ-

tees, Godhyd. Rom. I: 2.0. ja. oak phup!, natuur of wezen , . cnmor~
E 3 i ,hee'"
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,hee ThefJu, de gedaantcoof gefl:alteniffe Gods. Gal. 4: 8. Doe alsgr God
ni~p.kendet, di~n~et grdie van. natuure ,rJ!-'wez..entlyk gmt Goden ZJn.
FIllpp. 2: 6. ·DI tn de geflaltenifle Gods ~Jnde. Alwaar phuJisbetckent
de natuur, 't Wezen, en de zelvfbndighyd Gods, het ecnige en waa-
re yoorwerp van aIle Godsdienfhghyd, zoo dat di phufei ,van nature,
of wezentlyk geen God is, maar een genaamde God ,di in Gods Ko-
ningryk zelv den n3Jm van God niet waardig is. Morphee is een zeer
bekwaam woord" om de 11atuur, of den aard zelv van eenig ding uyt te
drnkken; morphee.theou, de geftaltenijJeGods word in den zelvden zin
'gezegt, als morp'heedoulou, de geftaltenis eensdienflknegts, in eene uyt-
·neemende tegenfrelling. Welke Wezentlykhyd, alfchoollze en het aan-
wezen en het Jeven infltl:yt, van OM egteriomwylen van di bey de afge-
.zondert word, zonder een van di twee in onze aanmerking a;m te ne-
meA: de~zelvs ygenfchappen zyn .
./1. DE ALGENOGZAAMHYD, ofAutarkeia, waardoor
. God yoor zig zdvgenogzaam is in aIle di dlngen, dewc1ke wy be-

f:5rypen konnen tot zyn zyn, en tot zyn gdnkzalig zyn, ietwes toe te
.)lngen, zoodaanig dat hy niets van buy ten zignoodig heeft. Gen:
.- 17: 1. Eel Schaddai, God de Almagtige. Hand. 17: 24. :!.). De

God, di de werreld gemaakt heeft , . en allesdat dattr in is, heeftniets
behoevende, enz... lob :!.:!.: 2. 3. Zal ook een man Gode profyte{rk
:iSyn? Is't voor den Almagtigen nuttiglqd, datgy regtvaardig ZJt:
ofte gewin, dat gy uwe wegen 1:!(Jlmflrzkt?De amgebore Godkunde
noemt deeze de' (a) Van~igz:..elvhJdwannecrze God bevat, ;Ill"grond
van wezentlykhyd en aanwezen in zig te hcbb"n.

1J. 0 NY N DIG HY D, ()f het voHb:ekte zyn ze1v, waar door hy
aile voltnaaktheden volfrrekt, dat is, zonder eenige bepaaling ten
vollen bezit; 't welk Paulus Kol. 2: 9. Pleeroomatheoteetos, de vol-
hyd der Godhyd noemt.En word op God~ok toegepafr, lob II:7.
Zult gy de o~derz:..~ekingeG~dsvinden? ~ult go;tot d: volmaakthydtoe
den .Almatttgen vmden? Maar nademaal de H. Schnvt voornaamdyk
in betrckking fpreekt, noemtze de opperhJd, di in het woord gneljon
ingenoten word, zomtyds de opperftehougte. en ee»eondoorz..oekelJk,
grootte. Pjal. 97: 9. GJ lehovah, HEERE, qt de AlderhQogf!eo-
ver de geheele aarde: gJ z.:rt~eer hoogverheven bovenaileEngelen.
Pfal. 14): 3. Zyne groothJd is ondoorgrondelyk. Waar uytze zyner
.onbegrypelykhyd aandringt. lob I I: 7-9. Zult g.r tot de volmaakt-
.hJd toe den Almagtigen vinden? [9' isals] de hoogtendir hemelen,
I1vatkont gJ dOerJ? diper dan de helle, wat k9nt go;weetm? lange.,.

(a) Afeitai. dan
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dan de aarde is hare m!late, en breeder dan de Zee. fez:-. 55: 8. 9.
Myne gedagten ~1'l niet u-6ieder gedagten, en Hwe we.~en z-yn niet mJ-
ne wegen, !freekt de R E ERE: want [gelj'kJ de hemelen hoo!,er z:..yn
don de aarde; a/:;:./)(J :qn mJne wegen hoogeI', dan uwe wegen, en
myne ...e:edagten, dan u-lierkr gedtlgten. £n Onvergelyklykhyd, fez:...
40: 18. 2). By wien dan z:..ultlJ God vergelj'ken ?of wat gelj'kenijJen
z:..ultlJ hem toepajJen? By wien dan z:..ultgJ-lieden mJvergelyken a
dim fiegelJk z.y ?.ugt de Hailige.

C. ENKE"LVAUDIOHYD, dewelke, wysgecrigaangemerkt,
is de eenzelvighyd van alk de toeygeningen in God, en de nawfie ell
wezendykfte eenhyd van aUevolmaaktheden in God, waar door aRe
Gods volmaaktheden, 't zy te gelyk, 't zy in 't bezonder aange"':
merkt, metter daad een en deze1vde wezcntlykhycf zyn, zoo d-atze
noch gefcheyden, noch ontkoppelt, noch verandert konnen worden.
Nademaal God eene zuyvere d0ening is, zoo kan hy niet nalaatienop
aUe wyzen enkeld te zyn, het welke God zeIv toont, als hy zegt:
IK ZAL ZYN Dr IK ZYN ZAL. Exod. r 14. II{ BEN
D I I K BEN, aUeswat in my is, ben ik zelv, in my is geen dit'
en dat, enz.. Hier van daan word hy genaamt het Leven" 't Ligt"
tie WiJ.atbyd , .de- £ievdc; 'ZtJti wel '<llslev~nde, wa.'tI:'agtig, enz. wel-
ke enkelhyd de H. Schrivtonderfielt, en begrypt onoer degeeftelyk-
hyd, di verfiaan moet worden met uytfluyting van aUelichhaamelyk-
nyd. folo. 4~ 'o4o God is em Grefl: Om uyt te fluyten alles, wat we-
gens de uytbreyding, deelbJar en andedlagtig is: Waar van daan de
H. Schrivt God ooK toefchryvt, dat hy onzienlyk is, hem noemen-
de den onz:..imlyken Koning. I Tim. I: t7. en Exoa. 35: tv. 23..-
OJ z:-owd ~yn aangez:..igte, :iegt God., ffiet :tim, maar tv ::..ultrnJne
agterfte deelen z:..ien: dat is, van geen fchepzel word ik in de onbe-
grypelyke volmaakthyd zyns Wezens gezien: fchoon deezewoorden
oak eenen anderen zin uytleveren. Deut. 4: I). 16.

D. ONVERANDERL YKHYD, dewelke is, cen fl:andvaftig-
hyd Vandet vohmaktheden eenzeivighyd, aan dewelke niets aankoo-
men, of van dewelkt niets afgaan kan. Pftl; 102: 28. 6):gt de-
z:..elvde. Exod. 3: 14. lk ben Iii ik ben. Dat is, fk 'Jehovah, de
H EE R E ,warde niet verandert~ Mal. 3: 6. De LXX. hebben
hier allaidu(lhai, 't ",elk is, een ander, of verandert worden. Jak .
.I: [7. .AUe goede gave, en nlle volmaakte givte is van hoven, van
"denVader der ligtenafkiJpmende, .bJwelken teen veranderinge is, of
fchaduwe van omkeeringe. Niets ,kan ooit by.hembyroornen, we-

gens
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gens zyne al1er1eywyzi~een voHhclne a~enogzaamhyd, te vooren
,reeds bewezeo.Enmets kan van hem ,afgaan,. om zyne onverderv-
lykhyd, in de H. Schrivt bevell:igt. Ram. I: 23. Ende hebben de
heerlykhJd des1J.nverder'iJlylc.en,.Gods.verandert, en:;:.. En 1Tim. I: 17.
worJ hy de anverderv.eiyke Got/, en.Koning, gezegt. '

Uyt welke vier tocygemngen der wezcntlykhyd voIgt, dOltdat gocd we-
'gens zyne ,AIgC11ogza~l1Uhyd,em uJtflckend. Wegens zyne volfirekte na-
,tuur of wezentlykhyd, het haogHe. Wegens zyne enkelvaudighyd, een
IfJuter of z.UYVI1I', en wegens .zyne onveranderlyyJ1yd , een va~1a}#!ig
GOE'P is.13. HE TA AN W E LEN geevt aan on.s,bcgriptwce .toeygeningen,

di bettckkelyk zyn, op.
A. DEE EW I G HY D, dewelke de voIfl:rektenoodzaak\ykhydzelv

,is van he~ aanwczen Gods, betrokken tot de ding-en, di een begin,
agtervo~g1l1g, ,en ynde hebbe~. Ram. I: 20. 1'Vimt 9ne anz:.ienlyke

,dingen WOrM}l v~n de Scheppmge d~werreld aan, uyt de JChepz..elen
.verftaan, en daorz.ten, bf!yde ZJ?1 eewege kr8gt , .en Godde{ykhyd, enz..
Alzoo word hy Ram. 16:26. De eewige God genaamt. 1Tim. I: 17•
.De Koning der eCUlen. Gen ..2 I: 33. DeeeuJige God. 1Sam, 1): 29.
word hy genaamt .de eewighJd Ifr4jels. .Pjal. 90: 2. Eer de Betgen
,geboren waaren, en lJde aardeen de werreld voordgebragt haddet;
ja Viln ei111ighJdtot eewighyd 9t gy God. Vocg bier by, Pfal. 102:
i25-28. Uwe jaren z.yn van geJlagte,tot geJlagte. GJ hebt voormaals
de aarde gegrondtit, en de' hemekn :qn het werk uwer handen, Di
z.ul/en vergarw, maar gy kU/t ftaande b'Jven, enz...
a. Betrokken tot het.begin en Jnde der mogclyke .ling~n, op dat mt

beyde.decze grenswoordcn van hem zowden ontkent worden, zoo
word hy gcnaamt) de eerfte en de /aatfJe. Je,~. 41: 4. W; heeft
(dit] gevr;ogt en gedaan, rpepende .de geflagten van den beginne? ik
Iehovah de HE ERE, di de eerfteben, en met de laatfte ben ik
deu:/ve. Vcrgelyk bier mede fez.. 44: 6. Zoo z..egt de HE E y.? ~
der h~yrfchaaren.; ik ben de et7'j1e, en ik ben de /(JatJle-, en behalven
ttl), is 'r~en God. .En Openb. I: 8. I I. Ik ben de .Alfa en d'O-
mega, het begin en het Jnae; ,de eerfte en .de la4tfte. En Hoo/d.
22: q.

b. Betrokken lot Gods mede artnwez.en, 't we1k ol1meetelykis, dog
.evcnwcl met de during dergefchapene dingen vergeleken, om on-
.ze wyze van bevatting , wotdhy gett;gt) .di ii~di .WRS" en di
Ie.Qomen z..a./.0l~nb. 1:8,.
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c. Inbetrekking tot de agter'1Jolgingder fchepzc1en, word de gelyk-

lykhyd zyns aanwezens ingedrukt, wanneer d~zend jaren, gezegt
word~n ,bJ hem te z.;n, als een dag V(l.Jl gifleren, als hy vr;orbyge-
gaan IS. PJat. 90: 4. .

Hier tegens firyd niet, ,dat hy gnattiikjomin, de oudevan dagen gezcgt
word, Dan. 7: 9. en dat de H. Schrivt hem zomwylen de voorledene, ell
toekoomende tyd {chynt toe te {chryven: 'ilademaal deze dil1~en, -inbe-

.. trekking gezegt, alleel! zyn mcdeamwezen met de {ehepze1en te keonen
gcyen, am met de wiiklbeurten der tyelcn evengc1ykte zyn.
.D. DE ALOMTEGENWOORDIGHYD, dewclkc de wer-

keIykhyelzyns aanweezens zeIv is, betrokken tOt de lichhaamelyke{chep-
.zeIen, di in hun zyll en volherelen van hem afhangcn: want wy moe-
ten ons wel nanw wagten, elatw~Gods tegen\Voordighyd niet begry-
ptn, als door eenige ruymtcs veripreyd, nademaal hy geen plaats noo-
,(lig heeft, di voor de plaats gewedl: is, en de plaats gefchaapcn heeft:
en om dat de verfpreyding een uytbreyding ber:ekent, zoo dat zy over-
zulks maar aHecn de tegcnwoordighyd van zyne kragtdaadigc magt te '
kennen geevt.
a. W dke illomtegenwoordighyd wy tegen Vorjius bewyzcn, uyt de

1'1aatzen, IKon. 8: 27. Ziet, deHemelen,j~ de Hem~l der He-
melen omvatten u niet. En Pftl. 139: 7-10. befehryvt David Gods
alomtegcnwoordighyd op eene uytnemende wyze, en uy~voeri~lyk,
zeggende: Waar zowde ik henen gtllJn voor uwen geejf r en u'aar
zowde ik henenvliden voor uw aangezigte? zoo ik opvoer ten hemel,
gy :::;Jtdaar: ~fbeddede ik my in de helle , ziet gy z.;t [da..-.] Nam
ik de vleugelen des dageraads: wo,nde ileaan het uyterje der Zee. Ook
daar zowde uwe hand my geleyden, enz. 'Je-i'.23: 23. 24- Ben ik
~n GDdvan n,aby, en niet een God van verre! vervulle ik niet de he-
mel en de aarde! [preekt de HE ERE. Hand. 17: 24.

!I,. En beweeren tegen :zijnetegenwerpingen, ontleem uyt de plaatzcn,
Matth. 5: 9· Al",iaarwy bidden: Ont;)? Vader, di in de heme/en zyt.
IKon. 19: 11. 12. word gezegt: l&>atde HE ERE niet in den

jlerken wind was, noel, in de aardbevinge, noeh in het vuur) maar
[cheen te zijn in het z.uyJJenvan een zagi!6jilte. Deut. 23: 12- I 4.
Want de HE ERE uwe God wandelt in )t midden van uw Leger.
Daar hy in tegendee~ .!'fum.,14: 42. dreygt: Trekket niet op; wcmt
de HEERE J::.tJlIn t mIdden ~an uniet z.,yn. Overzulks [ehynt
God dan cens in een plaats te zyn, en dan niet, enz.

. Drt w.elketwee toeygcningcn d,s aanwezens om hoogffe goed ons aaobe:..
F yolcn
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volcn word, als altyd duurende wegens deszdvs e~wighvd. En wegcns
ZyQ.eaIomtegcnwoordighyd als f{,ig wyd en breed uytftrekkendeen verfj;rey-
dende.. .
C. HE T LEV E N Gods: we1kcrs aanmerking boven het begrip der

wezentlykhyclen des aanwczens, noch daar toedoct een begrip van wer-
kdykhyd, want leven is niets anders) dan uyt een in zig hebbcnde be-
ginzel werkzaarl).zyn: en iq zoo verre merken wy God aan, aIs eenc
zuyverc doening) welkers leven het leven van een geeft is: welke zuy-
vere doening) om datze redc1ykis) geen andere doming zyn kan) dan
eene denkende werklykhyd, dat is, verftaning en willing: zoo dat God
eene volmaakte, eewige, en onyndige denking, of verftaanino- en
willing is. Ofte) zyne werkzaamhyd is, denken ) dat is) 'Verfta~nen
willen. Welk leven de H. Schrivt zeer vlytig op God toepafr.. Deut.
P:40. lkleveineewighyd.J-er. 10:.10. Maar d~ HEERE God
is de waarhyd) h; is de levendige God) en eeneewig Koning. Matth.
16: 16. Word Chriftus genaamt de Zoone deJ levendigen Gods. Des-
ze1v$ygenfchappen zyn.
.A. V~ERS TAN D) waar door hy zig zeIv, en aIleandere dingeR,

di buyten hem zyn, met een eenige daad en werking kent.
a. Het verHand [chryvcn wyaan God toe, in overecnko()mft met de

H. Schriftuur, ~ Sam. 2: 3. Want de Heere is em God der wee-
tenfChappen. Pfal. 147: ). Onu Heere isgroot, en van1.leelkragts:
~yns verftands is geen getal. I Joh. 3: 20. God kent ailedingen.b:De wyze van' kel1nen moctmen bevatten J in God te zyn)
a. :By wyze van. ijen,daad, en geenzins van cen vermogcn: om

dat.de overgang van 't v~rmog~n tot dedailli ,in Godeen ag-
tervolging ~n vera!1~.kringzqw toebrengen.

b. (;1) Verftandig, e.n geentins by wyze (b) van redenecring;
om qat de redeneer-kennis eene onk\ll1de, twyfe1ing, verward~
hyd, moeilykhyq, en ynde1yk eene vermoeijing in{1uyt) a1le
het welke men van God afweeren moer.

c.. Opeene evenmaatige en algemecnewJz..e) ook van de dingen t di
buy ten God zyn; om Jat di alle van hem) en van zyne~lwil af-
hangen. .

d. Ook volftandig, zoo dat hy geenes dings vergect; het welke
ze1veen agtervolging en verandering lOW medebrengcn.

c. Naar ooze wyze van bcgrip word.de weetell[chap in Gad, ver-
deelt) in

aa. EI..•
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aa. EENE NOODZAAKL.YKE, digenaamtwordvan

lene enkelever.ftaninl; ,w:lar d<;)Ol'hy zig ze1vkent, en zyne
magt, wndel' cenige agt te {1J;tnop-zyn befluyt.

bb. :E. ENE V RYE, di men noemt van ",ining; waar door
God del' dingcn aard cn toekoomftighyd, uyt zyn befluyt _f-
vloeyen~k , .kent. Volgens deze kent God,
I. In J't algemeen, a/Ie dinlen. Joh. 3: 20. Nehr. 4: 13.

Daar is geeu .fchepz..el fJn.z:.igtbact;·voor hem: 'mam' aIle dingm
z..yn gUmfI{fl, mutkt, ZOOl1€r een'ig dekzeI of bekleedzel, kai
tetracheelifmena, geopel1t, voor de oogcn met welken wy t~
doen hebbm: cen (a) Overdragt, ontleent van het Sbg-
ten del' Diren door de Levitel1, &~wdke de geopende Di~
ren tangs de l'ugfhcng door filcden, op dat van buyten en
van binn~n blyken mO'gt, of het Dier reyn was, of nict,
het gene tc voorcn verborgerr waS'.

2. /;1 Jt bez..onder.
a. Dt llIierkleynfte :dinten; Matth. 6: 28. Als Je lelien des

. velds. HiMftift. 10: 29. Ook de Muskens, en derzc1ver
vallen op de aili'de. . . .

b. De mogely·ke dinge1'i; tli niet j1tmdm t"l! geifMedm: Als
&: klulp'del' E:ngelen, Om Cl1rillus oyt de handen van di
hem gevallgen namen, te verIoifen. Matth. 26~ 53.
Of mrent gY dat ik Nynen P'ader nfit nict tan bidden) m
hy.z.td my meer dan iwaalf legioenen Engelen byzetten.

c. De gebeurlyke dingen, en de vrywi/Lige. Pjal. q9: 2.
GJ 'Wel!t myn z..itten, en myn opftruln: gr ver.ftaat van
verre myne <..e:edagten.Hand. I): 18. Gode:z:.;n aUe :z:.;n~
werken van ~ewig0d bekent: het welke den Socinianen
tegen is. H. Dw. SteUendedceze vool'weetea[chap den
vryen wil te benadeeIen.
8. Jt Welk wy verdedige

:to Uyt de plaatzen) di deeze voorweetenfchap ftaven,
en tot een merkteken del' Godhyd fte1len. Pf 139:
2. 1f!z. 41: 22. 23. daagrze God uyt, datzever-
kondigen de dingen di gebeuren zu/ten, op dat wJ
weeten, dat gy Ooden :z:.;t.

b. Uyt de Voorzeggingen, di de gebeurlyke, en van
des menlfen vryen wil afhangende dingen voorzey-
den. Gen. 15: 13. Alwaar God aanAbraham voor-

( a) Metaphora. F :1. zcgt
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zegt de dienfrbaarhyd zyner nakoomclingen in cen
vreemd Land. Matth. 2.6: 2.+ 'Joh. 6: 70. 71.
heeft hy het verraad van Judas voorzegt. Voeg
hier by H(JOfdft. q: 18. en 19: 36. alwaar voor-
zegt was, dat geen been aan ChriJlus zow verbro•.
ken worden, enz. Alle welke dingen afhangen
van de willekeur van Farao, Judas a £n clerKrygs-
knegten.

b. Van ae tegenwerpen bevryden, waar in zy aandrin-
,gen.
a. Daer van de gebeurlyke ell vrywilLigTdingen geen

bepaalde waarhyd is.
b. Dat de noodzaaklykhyd fi:rydig is met de gebeur.•

lykhyd" en de vrywillighyd.
c. Uyt de plaats Gen. 2.2.: 1. Het gefehide na d~ez.l!

dingen, dat God Abraham verz.ogt;: en uyt Sleer
andere, waar in God gezegt word, de menflen te
verzoeken: nu te verzoeken, fluyt in, te vooren

• on~ndig geweefi:te zyn.
ee. EEN MIDDELKENNIS, tu{fen deeze twee; de-

welke wy als een eureema, vond der Jezuitcn, by de Armi-
niancn al te gretig aangenomen, verwerpen, welke middel-
kennis zy noemen EEN (a) VOOR WAARDIGE,VE E TEN S C HAP, waar door, zekere omJlandigl.e-
den, niet zeker voorge\Vceten, gefi:elt zynde, God de ge-
volgcH der (.b) voorgaandes te vooren weeten zow; name-
Iyk, wat gebeuren lOW , indien een lOodaanige mogelyke
zaak Imam te gefchiden, of van de menffeIyke vrye wil ver-
rigt wierd, dewelke vereyft word voor af te gaan, am een
voorgeweeten gevrogt voord te brengen. H. Dw. De oor-
zaak deezer dwaaling is geweefr, am devootweetenfchap Gods
met de menffelyke vrye wil, en det"dingel1 gcbcurlykhyd over
eel1 te brcngen.
:a. vVelkc.Leer wy wederleggen,

It. Uyt de Schrivtuur-plaatzcn, di aan de tweede oorzaaken
de magt benerpen van de wegen Gods te verkeeren. Jcr.
10: 2.3. Ik weet, [;Jehovah, HEEKE, dat by den
mens z.ynen weg niet is: ten is niet b.J~nen Man, di
wandelt, das hy z.ynengang ril..te~, b. Uyt

'f:)S£!..en_l!a'l)ll~ti£n~t~.' ( b 1 1'ra~miGen.
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b. U yt de plaatzen, di aile befiuuring aan de eerfie oorzaak

toefchryven. 1ez.. ¥: 10. Di van den begitme arm vey-
kondige het ynde, en van ouds-at di dingen, di Jlog nie.
gefr.hied ;Yll: di ~egge, mJn raad z.al beftaan, en jje z.al
al mJn welbehagen dom. Spreuk. 19: 9. Het herte des
menffen overdenkt :<:]nenweg: maar de HE ERE jfuurt
~ynen gang. _

c. Dyt de ongenogzaamhyd van de beoogde ondemome 0-

vcreenbrenging: want tangs dezen weg brengenzc God~
yool'weetenfchap met des menlfen vryc willekeur niet o-
ver .n, maar zy benemen aan God zync voorke'J1nis,
en brcngen dezelve tot eene kcnni!fe, di op giiIingen
freunende, veele ol1volmaaktheden in God fielt.

b. Het regtzinnig gevoelen ontheffell wy van hunne tegen-
wcrpingen.
It. U yt de getuygeniffen, gehaalt uyt I Sam. 2,F I2. 13.

alwaar God aan David, vragend~ of de Burgers van Ke-
hila hem ~owden overleveren? ten andwoord geevt; :g
:<:..owdenu overgeven. Matth. I I: . 2,2,. 2,3 . lk z.etge u,
het z.al TJrus en Sidon ver.draaglyleer' 9n in den dag des
oordeelJ, dan u-liden. En gy J(apern(l'tm, di tot det!
hemel toe ;yt verhoogt, gy :<.-ulttot de helle toe nederge-
'Worpen worden. Want ioo in ZQdom di krarrtenwaarm
gefchied, di in u gefchied :<:]n, ZJ :<.-o'Wde~tot op den
hUJdigen dag gebleven :<:]n. E:<.-ech.3: 6. Zoo ik u tot
em Volk, van een fJnbekend~ taal ,. l';e:<.-ondenhad, ~ow-
den ~y Uniet gehoort hebben [

b. Uyt de rede, waar mede zy ontkennen" dar de nood-
zaaklykhyd met dc vl'ywillighyd kan over een gebragt
wor~en: en aandru1gell, dat van twce tcgcfpl'ekers, des
eenes zeggen waar J en des andel's vals zyn moet, in een,

. vool'gaande opziat tot Goels bd1uyt.
R. En WI L, di eene vo1f\:l'e~tewel'klykhydvan Gods !even is, waar

door hy zig zelv bemint met eene volf\:rekte lievde, en de dingen di
huyten hem zyn naar zyn louter welbehaagen, met di zoodaallig te
hefrunren ais met zyne betaamelykheden overeenkoomt.
a. Ook erkent de H. Schl'ivt eenen wil inGod, noemende dien Rom ..

. 12: 2. De goede, ~elbehaagende en volmaakte wille Gods. Efif. 5=-
10. J3cpracvende, wat den Heerc welbehaaglyk Z;)'. Opcnb. 4: II •.

F 3 . ,Door
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Door uwen will.eZ:Jn aile din.~·en, en9nz.e gefCbaapen. Dewelkc
oak geenzins van Gods g~eftdyke natuur of wczentlykhyd, te voo-
ren oewezen, kan afgekhyden wordcn~ ,

a. Dc Wy'lf van willen moet, am de voHhekte Godde1yke volmaakt-
hyd niet te beledigen ,bcgrepcn worden,
a. Niet by wyze van eenvermogerJ, maar van eme z.r-ryveredoening,

op dat Gods onverandedykhyd ongefchonden hehouden blyve.
b.. Ais algemecn, zig uy~ftrekkende.tot aIle bekende dingen, ten

zywe de uyterfre kleynt'gheden wlllen van God onafhangclyk
maakcn.

£. De onderfchyding van Gods wil, is aIleen cene onderfchyding der
voorwerpen, tot dewelke dezclve zig uytfrrekt; dewelkc, wegens
hUllOe bczondere betrekking, di zy tOt Gods '.vi1hebben , / aileen
tnaarverfchyde1"lc wyzen vlm~hevatteQ. inons verwekken. Hier van
da~111word de wille Gods betrekkelyk" '
a. Tot Gad z.elv, gezegt GEL UK Z A L IG H Y D, ctewelke

is eene berufi:ing van cfe Goddclyke wil in de o111fhangclyke be-
zitting zyner yolfi:rekte heerlykhyd, waar van' hy zyns bewuft is.
I Tim. I: If. NattY het EuangeHum der heertykhyd des z.aligen
Gods. .En Hoofd. 6: 1'). De·i't'~lkete z.;;nertid vertoonen z.al de
z..aiige en aileen magtige Hem:, df! Komng tier Koningen, en
Heere det' Heeren.

.b. Tot de dingen bUJtenGod, voor zoo veel di, van zyn bewind
afhangende begrepen worden. Deeze betrekking tot de dingen,
di door het Goddelyk befrunr bcpaait moeten worden, verkrygt
<len naam van V R Y MAG T IG H Y D, de welke niets an-
ders is, dan Gods volfirekt en onafhungentf Regt, waar door .
hy alle dingen, di buy ten hem zyn, fchikt en befruurt, zoo
als hy, met zyne betaame1ykhyd en zyn hailig Wezen overeen-
koomende, wii, zonder in 't mil1ftc bep'nlt 1!eworden door de
dingen, diaangemerkt worden buy ten hem te zyn. Dan: 4: 17.
Op dat de le'Vendigebekennen, dat de Allerhoogffe .~eerfthapPJt!
heeft over de Koninkryken der menfJen, engeevtz.e flan wim 0/
wil, ja z.et daar over den laa.sffen onder de menften.- Matth.
20 1). Of is't my niet geoorlovt, zegt de Heere des Wyngaards,
met het myne te doen, wat ik wi!? Rom. 9: 18. Zoo ontfermt
hy z.ig ·dan diens hJ wil, en iterhard, did; Ny wi!. Het welke
d'Apofte1 met deeze gclykeni{fe bewyft, vcrs 2.1. Of heeft dt!
JlrJttebakkergeen magt over het leem? enz.. Maar omtrent de

fchik-
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fchiftking of't bdluur der dingen zelv word deeze wil onder-
fchyden " " , .
I. In betrekking tot deszews bekentmaakmg

A. In erf2verborgen l en geopenhaordm wit, Deut. 19: 29.
De verborgenedingen t:.yn7.loorden HE ERE onz.,enGod.-
maar de geopenbaarde, Vo~r ons en onz.,eKinderen, tot i,t
eewighyd, te weeten geopenbaart, om te doen ailede woor-
aen aeez&r""Vet. Dcwdke niet is' de Wet der Werken"
noch den Jaden aileen vcrbind, maar oak den Heyden,
gcIyk uyt Lid. 14: 1),. blykt :niet met u-liden aileen maak
ik dit verbond, en deezen v/oik: zegt God tegen de lfi'a-
jeliten; maar met den genen, di hed'enhier by on~1/001 het
aangezigt des Ii E ERE N ont:.esGodsflaat, het welke de'
Joden zyn :, en met den genen, di heden by ons niet is, het
welke de Heydenen zyn, di tot den God des Verbonds be-
keert fionden te worden. Ziet Efez..:: IZ.-17. Dat gr in'
dien tyd waart :{"onderChriflus, vervreema van het Borger-
fthap Ifrajels, en Vreemdelingen van'de Verbonden der Be-
lofte" geen hoope hebbendr:" en :{"onderGod in de werreld.
Matir- me in ChriJfu.r;}e't-'U'$, fJ' di 'eerty'dsverre waart :yt
nab;geworden door 't bloed van Chriflus. Dewelke koomen-
de, heeft h; door het Euangelium vrede verkondigt u, dil
Verr.ewaart, en.dien, di nary waaren.
iI.DE V:E.RBORGENE, di ook de wit des wc1be-

ha::zgcns gcnaamt word, is bezig omtrent de dingen" di
niet dan door de uytkoomfr gekentworden.

b. DE G EO PEN B A A R DE, di ook den naam
draagt van de Wit desTckens, en verkeert omtrent zaa-
ken of verbinteniffen, di door.eenig uyterlyk teken, of
van fiem, of fchrivt, of door een gewoone bekentmaa-
king voor af bekent zyn.

JJ. Met deeze openbaaring koomt over een de'WaarhJd, of
looge liver wilt de Ul'aaragtighJd, dewdke een overeen-
koomfi is des tekens met de Godddyke wil zelv, di dat
denkbeeld in ons verwckt, el1 dewelke met den ygen aard
~er zaaken, of met de toekoomfrighyd overeenfiemt. '\Vaar
van daanze, "
Il. Bettokken tot de ovcr~en{h:mming des tekens met debe-

tekende zaak enkelyk den n<tamvan Waarh)'d verkrygt,
om.
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om dat God niet ligen kan. Rom. 3: 4. Gine.ftoo de h(J
The&s a!eethefJ. Dog God '9 1vaaragt'ij!,) en aile menjJen
leugenagtig. En Tit. I-: 2. Bo apjeudees The~s, God,
di niet Ligen kan.

b. Berrokken tot de be1often, wordze getrfJwhyd genaamt.
2. Kor. I: 1.. Dog God is getrow.

II. In betrekking tot Gods befluyt, voor zoo ved hy begl'epen
word, als Adenai, Heere, en Tfehaooth, Beere dtr E-Jeyr-
fChaaren ,aan wien de heerfchapl'Y over de fchepze1en toe-
koomt. Word di ondedChyden,
.A. In Ordineererjde, of Be.fchikkende ,en Befluurende.

a. DE RES CHIKKE NDE, ziet ophet beJ1uytten
.-caanzien del' bezonderzoartcn, vaal' zao ved di eene

ordening, door de bepaaling van 't verband .en den :iaa-
mcnhang del' mogelyke dingen, beraamt, en behcHl:
onder zig.
a. Den wi! van verbinding en verpligting, wordende

genaamt de wi! des Geb.ods,en is een onderzoone van
den wil des tekens, gevel).de door eenig teken, dat
is, door de Godde1yke Stem, of eenigc ingefchaape
kundigheden, aan het rede1ykfchepzc1zyncn pligt en
verbintenis te kennen, am den wc1ken tc doen hy
wil dat het verbonden zy. Rom. 12: 2. Op dat gy
mongt beproeven, welke de gfJede , welbehaagende, en
volmaakte wille Gods '9' Efez.. 5: 10. Beproevende
wat den Beere welbehaaglyk 9.

b. Den 'Wit eUllrejleiasdes welbehaagens, dewdke degoed-
keurende wit genaamt word, waar door God wil, dat'r
tufJen de deug<i en de vereeniging met hem een ver-
band zy ,als mede tu.fJen de zonde,en ~ vcrvrecm-
ding van hem.

b. DE BESTUURENDE, didesbctluyts is, in
opzigt van dcsze1vs uytvoering, waar door de befchik-
kende wil bezig is omtrent de toekoomenthyd derdingen .
.AA. DE DE U G DEN tot deere beydc willen be-

trakken, zyn de volgende.
aa. De hetrokkene tot den wil van verbinding is DE.

H A I L I G H Y D , aewelke de zuyverhyd ze1vis
YJ.ll. de Go4ddyke wi11 waar door hy zig zoodaanig

. ~s
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als een voorbeeld van de deugd voorftclt, dat hy,
-behoudenszyne betaamelykheden, niet kan nalaa-
ten aan het redelyk fchepzel den pligt, di zyn beeld
uytdrukt, Vaal' te fchryven. 1Petr; I: I). Maar
gelyk hy, di 14 geroepen heeft, hailig i.r, (z...oo) word
ook gy z...elvhailig in al (uwen] wandel. Hab. I: 13.
GJ z...zt te re;n van oogen, dan dat g;r het kwaade

,zo1J,1d aanfthoftwen , en de kwellinge krmt gy nie;;
z...ien: waarom z...owdgy (lanfthouwen, di trowloos-
I;k handelen?

bb. De deugd betrokken tot euarefteian, het 1velbehat1-
gen is, Gods GEREGTIGFIYD, dewelke
is de befchikkende wille, di omtrent het beraamen
enbedeelen van loon en firaffe bezig is, hebbende
opzigt op del' fchepzelen deugden en ondeugden,
om ae gene mildaadig te vergelden, en deeze te
te firaffen. Dat riu dc~ze wil aan God nutuurlyk of
ygcn is, of zooge wilt, t9't Gods betaamelykhyd af-
vloeit, dcwelke hy l1?ch verwaarloozcl1 noeh vcr-
lochenen kan.
11. Bewyzenwc tegen de Socinianen, di denzelve1t

willekeurig fiellen. H. Dw. Op datzc de nood-
zaaklykhyd van Chrifius voldoening ontzenUWCll
zowden.
I. Uyt Gods Naamen. Exod. 34: 7. word hy

niet alleen emweldaadig en genadig God gc-
n:ramt; mJarook di dm fthuld~~en geenz...ins
cnJChuldig houd, bez...oekendede ongeregtighJd
der Vaderen aan de Kinderen rm Kinds-kinderen
"tof in 't derde en vierde lid. Di oak een regt-
veerdige'Regter gczcgt word. Neh. 9: B· GJ
zyt regtveerdie; in aUes wat ons overkoomen is.
Jer. I I: 20. O! H EERE der HqrJchaa-
'fen, g;y re!£tveerdige Regter, di de nircn en het
herte proeft. Pial. I I: 7. De HE ERE- is
"egtveerdig, hJ heeft geregtigheden lin', enz....
En de Rigter der geregtighJd. Pfal. 9: ). Gy
lJebtgez...eten Of den thrcon, t! Rigter der ge-
regtighyd.

G 2. Om
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1. Om dat de frraffe del' zoude van zyne hailig-

hyd afgeleyd word. Joz... 24: 19. By is em
hailig God; hJ is een iverig God) hy z..alU1!!e

overtredingen, mch uwe zonden niet verdraa-
gen) te weeten ongefrraft. Uyt zync reynig-
hJd) Hob. I: q. GJ zyt te reyn van oogen.
Uyt zyn regt. Rom. I: p. Daar zy het di-
kajooma't regt Gods weeten, dat di zulke din-
gen) dat is) zonden, doen, des doodswaar-
dig z.;n. 2, ThejJ. I: 6. Alzoo het regt is by
GQd, verdrukkinge te vergelden den genen, di
u verdrukken. Als oak uyt den haat tegen de
zonden. Deut. z 5: 16. Want at wi r..ulksdoet
is den HE Ii R E Uwen Gad eengrouwel : ja)
al wi onregt doet.

3. Uyt den aard del' zonde) dewelke zoodaanig
tegenGods bctaamelykheden fhydig is) dat
hy een daad,. .di zondig is, wcgcns de waar-
hyd door geen getuygenis pryzcn kan, maar
door eenig getuygel'lislnispryzen moet, op dat
hy zig zelv niet verlochene. 2, Kor. 6: 14-
Want watmed~deel heeft de geregtighJd met de
ongere,~tighJd[ en wqt gemeenjChapheeft het
ligt met de duyfterniJfe[enz. 1 10h. I: 6. 7.
lndien wJ zegge71, dat wJ genuen[chapmethem
hebben, en in de 411)'fterni,je, d;jt is, in den
weg del' zouden) w~ndelen) zoo l~~m 'U"!'

en doen de waarhyd met, enz. Vergelyk hIeI'

mede, 2 Tim. 2: 13. lndien WJ ontrow gn,
hy bijvt getroW : hy kan z..igzelven niet verlo-
ehmen. Hier van daan zcgt God Pfal. 50: 2, 1.

tegen den zondaar, di de zonde agt, als ofle
tegen Gods batuamelykheden niet frrydig waa-
reno Deeze dingen doetg'Y) en ik zw)'ge : gy
meent, dat ik t' eenemaal bengelyk gr: ik zal
u ftraffin, en zal 't ordente!;k flooruwe oogen
pellen. Dat is, ik bell u tyd gegeven tot boet-
veerdighyd en bekeering, en ik heb uwe zon-
de ontvynfl:; maar gy zyt verre van boete te

doen,
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doen, en u te bekeeren, zoo dat gy u wys-
gemaakt hebt, dat ik geheelyk ben, als gy:
derhalven zal ik u firaffen tot roem myner hcer-
lykhyd, enz.

b. Vercledigen wy tegen de tegcnwerpel1.
I. Dat de mens van zyn regt kan affiappcn, vec1

meer oak God.
z. Dat allc Gods werkingen naa buyten vrywillig

zyn, en hy overzulks deszclvs tegeng~fielde
zow konnen doen.

3. Dat God niet firaft zoo vee!, en wanneer hy
kan, en hy overzulks oak [chynt, te konnen
niet firaffen.

Deze geregtighyd Gods word ook verd~lt in
a. EENE ALGEMEENE, dewelke Gods

regthyd is in alle zyn doen en zeggen, zyne
eere en heerlykhyd beandwoordenoe, en daar
mede overeenkoomende Deut. 32: 4· H; is de
rotz.jleen, wiens werk volkoomen is: want aile
:<..y11ewe:gen :<..yn gerigte: God is de waarhJd,
en is zonaer onregt, regtvaardig en regt is hy.

b. EN BEZONDERE, dewelke werken-
de is uyt zyne begrepe en gegeve Wet, bc-
fiaande in eene evenmaatige bedeeling van loon
en fl:raf; en deeze word in ordening van de
firaf yerdeelt in eenenoodzaakl;ke, en vrywil-
lige; welke laatfie hun opzigt heeft alleen op
de huyshouding in het befiuur der werreld in
der tyd.

ce. En betrokken tot den befiurenden willeGodsheeft
deeze deugd den naam v~n GO E D H Y D, de-
welke
a. In't gemeen tot de fchepzelen betrokken enkc'-

lykgoedhjd genaamt word en goedertirenthyd. P{.
145':8. 9. Genadig en barmherti~is de HEERE,
langmoedig en groat van goedmirenthyd. De
HE ERE is aan allen goed: en :gne barmher-
tigheden :gn OVer' atle z.ynewerken.

~. In't bezonder., ten opzigt der redelyke fchepze-
G :'. len,



VAN GO'1JSTOErGEN.. D.l
len, voor ':wo veel zy zig uytfrrekt,
I. Tot de zondaaren, di in de zanden hangen

blyven, dewclkc gellaamt word LYDZAAM-
HYD , of LANGMOEDIGHYD , voar
zoo veel hy de verdiende frraffe voor een tyd
uytfrelt, en hen. met de wcldaaden zyner voor-
zinighyd ophoopt. Num. 14: 18. [ndien de
HE ERE een welgevallen in rms heeft, dat is,
indien hy zyne lydzaamhyd en lallgmocdighyd
verdertegen ons gebruyken wiI, zoo z.al hy
om in dot Land brengen. J: Petro 3: 20. Ge-
ptedlikt heeft. Di eertyds ongehoorz.aam 11Iat.t-

ren, wanneer de langmoedighyd Gods eenmanl
wagtede in de dagen van Not', enz.. Dcze1ve
word oak VE.RDRAAGZAAMHYD
genaamt, voar:lOa veer de zondaar, door zy-
ne grove zonde God tot frraffe noodigende,
egter niet aanfrands gefrraft word: gclyk Pau-
lus Rom. 2: 4. zegt: Of veragt gr den rykdorn
:<"ynergoedertirenthyd , en verdraagz.aamhJd,
en langmoedighyd) niet weetende dat de goeder-
tire71thJd Gods u tot bekeeringe leyd. .

2. Tot de Uytverkorenc zondaars , di in den
that del' genade ftonden overgebragt te WOf.-
den: wllarvan daan in God te pryzen is,
a. Zyne LIE V DE, dewdke zync goedwil.:..

lighyd, di zig. door eeoe bezondere genc-
genthyd tot de uytverkorencn uyt11:rekt, be-
tckent. I 'Joh. 2: ). ward gezegt; M(J(Jr

zoo wi qn Woord bewtZtJrt, in dim is w(J(Jr~
lyk hei agiIpee tou Theo, de lievde Gods vol-
maakt geworden. En Rom. 5: 8. Maar God.
b~v'ejligt qne lievdetegen om, dat Chrijha
voor om geftorven is, cloe w.J nog z.ondoar;
·waaren.

b. Zyne G E NADE, dcwelke zyne anuyt-4
fprekelyke goedwillighyd is, di de za1igmaa~
kende gaven buyten eenige verdienfie van ~t
fchepzel aanbrengt en fchenkt: Zdo roept

. - GoJ



D. I. OF VrTSTEKENTHE'DEN. I-:loofd.II. ~},
God Exod. 34: 6. bloote1yk zander ecnigc-
onzer verdieQften: HE ERE:> HE ERE
(lad barmhertig en genadig; enz... Hicr vall
daan word de Verkizing Rom. II: 6. gezcgt
uyt genade gefchied te zyn:> en wel in tegen-
ftelling van het werk. Welke gcnade ten
klaarfren uytblinkt Efez... 2:. 8.Wltnt up ge-
nade 9't gr z.alig gewordel'1 door't geloove:
en dat niet up u: het is Gods gave.

c. Zyne BARMHERTIGHYD , de.,
welke is Gods goedwillighyd:> zig uydl:rek-
kcnde tot het e1endig fchepzcl, om het ze1~
ve te verlo!fcn en te hcrJtcllcll, Exod, 34:
6. noemt God zig zdvcn barmhenig. Miel).
7: 19· By ~l z..ig OfJ'l.erweder ontfermen;
hy z..al onz.,e ongfJregt~f,hedendempen.

1M. DIl (a) AANDOENINGEN, of (b) AAN-
DOENINGS -GEL YKE, worden genaamt de be-
trekkingen van da God?elijke wil tot de gevrogt~n:>
,rneteene medebetekeni!le van, de geftclth~den der lnld.,
dden, tot de gevrogten t'zaamerilopendc;. dewelke~,
alfchoonze in de men!fen eene ol1troering en ondl:el-
teni!fe te kennen geven:> nogtans in God een zuyvere
willing betekenen, di alleenlyk in de middclcn:> of
in de werktuygen zyner werken eeneontroering Helt,
waar uyt de mens den wille Gods tot de genadc be-
fluytell kan ; hoedaanige zyn haat, toom, jaloersJJ}d,
em:.. Waar van de Heer Frans Brtr/'mJn kan nagezien
werden.

ce. DE WILS KRAGTDAADIGHYD, di
gemeenlyk GOD SMA G T genaamt word :> is
niets anders, dan de onbepJalde algenogzaamhyd Gods
zelv, waar door hy doct al wat hy wil, zonder eenigc'
moeite of vermocithyd , dom zyn cnke1bevel. Pftl.
II F 3. Dnz..eGod is dog in den Hemel, by doet al
Wlft hem bebaagt. Jez... 40: 26. 28. /Veer gy 't niet?
en hebt gr ?t uiet gehoort, dat de ee'lVi,!e God:> de
HE ERE:> de Scheppe-r'vatJ dc}ndeJJ der aarde, 7;1ocb

G 3 moei,
f~) Afl'c8;11S, lb) QUJU Afr~{\Ui,
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moei, mJchmat word? 2 Kron. 20: 6. En hJ z.eyde;
0, HE ERE God onz.er Vaderen, yt g'l niet di
God in den Hemel? ja gJ yt de heerfcherover aile
Koningryken der Hydenen; en in uwe hand is kragt en

jlerkte, z.oodat nimand z.ig tegen uftellen kan.
a.· De wJ z.e om di MAG T te verfl:aan, op datwe

aan God niers ongerymds toefchryven mogtcll, vcr-
cyfl:
a. Darwe di begrypen by wyze van eene z.UJvere

Doming, op darwe nier mecnen dar hy van niet
werkenCle, tot een werkcnde ovcrgJat.

b. Op datwe hem niet begrypen te werken door ee-
ne uJtvloei.Jing, maar dat de zaaken met zyncnwil
overcenkoomen aHem door zyn bcvcl. Pjal. i 3:
6, 9. Door het woord des HE ERE N 9n de
Hemelen gemaakt, en door de:zGeeft yns monds
al haar heyr. Want hJJPreekten het is'r; by ge-
hied en 't ftaat'r, enz.. Openb. 4: I I. J17'antgr
hebt aile dingen ge(chaapen, en door uwen wille
z.:yn9, en z.ynz.egefthaapen. .

b. Werd gewoonIyk verdeelt , in
6. EENEN VOLSTREKTEN wiI, waar

door God alles kan en vermag, wat tegen zyne
natuur of wezentlykhyd niet fl:rydig is. 2 Kor. 6:
18. 1Vant ik z.al u tot een Vade,. :syn, engJ z.ult
mJ tot Zoonen en Dogteren z.yn, z.egt de Heere,
tie Almagtige. Openb. 4: 8. Radig, hailig,
hailig is de Heere, de A1mattige, Matth. 19:
26. BJ God z.yn ailedingen mogelyk.

b. En EENEN VERORDINEERDEN
of BE S CHI K TEN, voor zoo veel hy alles
verrigt, wat hy befiotcn hecft tc zullen gefchi-
dcn, zoo dat hy in geenig ding derzelver kan be-
let of verhindert werden. 'Jez.. 14: 27. fVant
de HE ERE der h~yrftbaarenheift het tn 9nen
raad befloten, wi z.al't dan IJreken?en z.yne hand
is uyt,geftrekt, wi z.alz.edan ~eeren? 1z.am. ~4:
6. Want by den HEERE ,sgeene verhmdermg,
'f.J'J te verlojJen door vee/en ~ 'f door 'UlJnigen.

BfeT...
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Efez:.. I: I I. Naar het voornemen desgenen, di.
aile dingen werkt, naar denraad z-)'nswillens.
En deeze is of G E WOO N L Y K, wanneer
hy de dingen der werreld uytwerkt naar de inge- .
fchaapene Wetten ; of ONGEWOONL YK~
in het doen van wonderdaaden, dewdke buyten
de gewoone ingefchaapene Wetten gefchiden.-

Van ait Leven Gods wora ons HE THO 0 G S T EGO E Da:tn-
geprezen, voor zoo vee! dat bevat word, als aan onsmededeelbaar ~
en ftrekkende tot zyner mededeeling.
a. Door zyn onyndig Verftand kent hy ons, en alle het onze, en'

niers daar van is voar hem verborgen; zoo datwe geene vreeze heb-
ben Konnen, dat hy door onbedagtzaamhyd onzer vergete.

b. Door zynen hailigen en regtvaardigcn Wil, fchoon hy onzes l'liet
noodig hceft, noodigt hy ons egter am hem op eene betaamelyke
wyze te zoekcn, te kennen gevende, ooze gemeenfchap met bet.
hooglle goed in de hailighJ.d gelegen te zyn.

et~ Door zyue Goedh.yd werkt hy zoodaanige dirtgen in zyne bemin-
den, dewclke tot eene beraamelyke gemeenfchap met hem vereyft
wortl:en:., :alnyt\de hY' ul",:de- ;br~ad'Cl'.d'e$ leJlert81- fll. de milde'
uytdecler van aIlegenade g:laI'C!1. .

ct Door zyne Magt 1:an hv aIlebelovtcn volbrengen, en de qncn lUi
de gemeenfchap zyner zoodaanig behouden en b::hoeden, dat van.
elders niets te vreezenzy, 't wdkdoo genen, di met hem verec-
nigt is, van de bezitting van dat hoogfte goed zow 'konncn ont~
zetten, of daarvan affcheyJen.

H 0 0 F 0 D EE L III.

VA N DEN 0 R 1 - EE N [G ENG 0 D.
Ndar de Verborgenthyd der 7>ri-eenbyd;

NA datwc het dcnkbec1d der Godhyd. in z.ig-.,befchowthebben.' fl:aJt:
?l1S nll voorder tc overwegen) op W1cnd1Godhyd.paft, en 111wd-

ken dl aangehcd.cn moct worden. •
A. Da
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A. Dc H.Schrivt draagt zorge, datwc dcczc Godhyd nict vcrmcnnigvul-

digen, waarom zy in allen ernil: leeraart, dat G,O D maar E E N of
E ENE E N I G is, behalven denwe1ken geen andcr God is. Wd-
kc EENHYD cenc bczondere hooghyd is van het Godde1ykeWe-
zcn, waar door het zyns gelyk niet heeft :.en welke de H. Sehrivt tc-
gen der Hydcnen polutheeian Vedgqdendom dikmaals infeherpt. :Jez..
44:8. G.ylidenz..ytmple getuygen; is'r ook een Godbehalven my? Rom.
3: 30. Nademaal hy een eenig God is. Pfrll. 8F 19.0p datz.e weeten
dat gr aileenmet wwetl na(Jm;;t deli EE R E, de Allerhoogfle over de
ganfte aarde.

B. Niet te 11lingebied ()ns de H. Schrivt, in di eenhy:d eenemeerderhyd.
en wel ,in 't bezonder eeneDrihyd te ge1ooven~ De ME E R H Y D)
Gen. 1:26. =-7. Laat ons menfSenmaaken, naar onz..enbeelde, enz... al-
waar God noeh t.egc.:nde Engc1en fpreek~, noeh op de wyze der Grao-
ten, malr tegen deGoddelykePerzoonen, als ~ynde de SCHEPPERS.
'Jez.. 54:). Uwe maaker is uw mrm, HEERE del' HeYl'[chaarenis
-9l1en naam; en de hailige lfajels is u1veverlojJer, enz... Gen. 3: 22.
Ziet, de menlfe is gewordell als on1.-ereen. Hoz.. 12': 4. ). En in z..yne
kragt droeg by ~ig Vorflelyk n:;etGod. 1a hy droeg z..igVorfJeiyk tegen
den Eng'll, enz... Deeze Meerhyd bewyzen ook overtuygende de plaat-
zen, in dewelke de Heere van den Heere, Tehovavan Jeh0va en aan
Jehova fprcckt, en God van God onderfehycten, oftegengefielt word.
Gen. 19: 24. Dpe dede de HE ERE z..weve:len vuur over Zodom ~,.
Gomorra regenenpan den HEERE, uJt den hemel. Pfal. 45: 8. Daar-
om heeft u, d God, uweG()d gez..alvt met vreugden-oli boven uwe mede-
genooten. Pfal. 110: I. De HEERE heeft tot mynen Heere gefpro-
ken, enz.. Dan. 9: 17. 0 onz.e God, dOl!tuwaange:t"igt ligten over

, uw verwoeJ1 hailigdom: om des HE ERE N ·wille. Men moet ook
hailiglyk agt gevcn op de plaatzen, in dcwe1kede SchrivtuUl', van God
hande1ende ,gewag maakt van hfJ,il~'{.e.Hoz... 12: -T. ')IJz.. 24: 1,9. VaN.
Wagters. En van AllerhoogJte. Dap. 7: 2). Yan Maakers, en van
den Man cler Kerke, 1ez.. 54: 5. En van nab! z.yn. Dettt. ''F 7. De
DRIHYD. Pfal. 33: 6. Door het WOord des HEEREN gn dl!
hemelengemaakt, en door den Geeft z.ynsmonds al haar heyr, 1ez.. 63=
9-14 word gewaagt van den ENGEL ZrNS AANGEZIGTS en
van 1eIJova de HE F.R E, en vall dell Geefl des HE ERE N.'Jez..
48~16. Nit de HE ERE, HE ERE, ell ~)'nUce} heeft my ge-
z.onden, zegt de Zaone 'Gods. En Hag:;. 2: 5. 6. word gewag ge-
rnaakt V01.11 Jehova de HEERE, van't WOORDen .den GEEST~-- . des



·.b. I. NA.AR 'DE VERBORG. enz. Hoafd. III. ,'/
des HEEREN. In het Niwe Tellament, Matth. 3: 16. 17. Heeft
de VADER gefproken, is de ZOON gedoopt, en de H.GEEST
in de gedaante van een Duyv verfchenen, het welke khar de Drihyd
bewyH:: doe hier by de Infrelling van den Doop . .Jvlatth.28: 19. Als
ook 'Joh. 14: 16. Ik z.at den VADER bidden, en hy z.at u eenenande-
ren TROOSTERgeven, zegt de ZOON. H,ofdft. I): 26. Wtmneer
de TROOsTER :;:.atgekoomen z.;n, dien ik, zegt de ZOON, u z.en-
den :;:.atvan den VADER. 2 Kor. 6: 13. en uytdrukkelyk. 1 Joh. '):
7. IVane dri z.vnder di getuygen in den Hemet, de Vader, het nroord~
en de Hailige Gee.ft: en deez.edri, z.yn E EN.

C. Het welk de H. Schrivt egter zoodaanig aandringt, dat'1' niets tegen-
zeggelyks in is, om dat ciecze dri niet gezegt worden van een zelvde
onderwcrp, naar't (a) zclvdc, tot (b) het zclvde, en op (c) de-
zelvde wyze: want .
.A. DEE E N H Y D, word van God bevefrigt naar de we z.e19t!yk-

hyd, zoo ciat deeze Dri een emig opperfteWCz.endzyn) gelykwe ter-
frond gezien hebben uyt I Joh. s: 7. Dri z.;nder di getuygen in den
Hemet) de V.ADER, het WOORD, en de HAILIGE GEE,ST,
en deeu dri 9n E E N.

B. D R1 worden'r gezegt te zyn naar de perz.oonlykhyd, of be.ftaanlyk;'
hJd, door dewc1ke men in de Goddclyke Perzoonen vel'fraat, eene
bezondere, onaffchydelyke , en eene evengelykc bezitting van 't
Goddelyk W czen, door zekerc merktekenigc ygenfchappen onder-
fchyden ,de welke maakell, dat de bezittel's zyn, altos, allos, kai
altos, een ander, een onder, en een ander, dog geenzins, allo , al-
10, aHo, iets anders, iets anders, iets andel'S.
a. De Perzoonen, of Beilaanlykheden zeggen wy dienvolgende te

zyn, bezondere bezitters van een ze1vde wezen, voor zoo vee!
een ider een ander en een ander is, Joh. 14. 16. Ik z.at den V A-
<1erbidden) en hy z.al u eenm IlnderenT ROO S T E R geven) enz..
waar mede wy verwerpen, .
a. Het Zabelliaanfdom, dat in 't wc::zenGods, maar een ecnigell

perzoon) verfchydelyk benaaIfit, vafr {H:lt: claarnogtans de H.
Schrivt
I. Perzoonlyk van een ider fpreekt met woord~n van het meer-

vaud, di meer perzoonen tc kennen geven; ge1vkwy deeze
mcerhyd in de Godhyd bewezen hebben. '

2.. Om datze dri ondcrfchydenc getuygen betekent1 1Joh. 5: 7.
. II di

(a) Secund,lImidem. ( ),) Ad idem. (C) Eodem modo.
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cii de een tegen, en ~an den anderen fpreekt ,Pf.:r.: 7. De-
HEEREheefttot my gezegt; GJ z.yt mJn ZOOIll, heden heb
ik u gegerzerem, getee1t. 'Joh. 15: 26. Wanneer de T R 0:0-
s T E R z.,atgekoomen z.yn, dien I K u zenden zatvan den
VADER, enz. Hoofdft.): 32. Daariseen ANDER)
die van MY getuJgt, enz. .

3. Om dat deeze onderling door onmededeelbaare merktekenige
ygenfchappen onder[chydcn worden, gelykwe tezyner plaatze·
zien zullen.

£'. Wanneerwe het Dri Godendom, zeggen, een onaffchydelyke
bezitting van het Goddelyk Wezen) dewelke geenzins toelaat,
datze allo, kai aHa, iet anders) en iet anders gezegt worden;
welk ge4ee~teqnzer afbee1ding wy door de zekere cenhyd Gpds
bewezen hebben.

b. Het Getal hebbenwe bep~lt, alswe ~.ggen, dat ~rDri GodddY"
kep~rzoonen, te weeten) De V.A.DER, ZQON, en HAI-
LIGE GEEST, moeten erkent worden .
.A. V ADE.R,is de eedl:e Perzoan, in de Godhyd, door de

merktekenen of van GENEREERDER of TEELER
des Zoons) en van ZEN D E R des H. Geells onderfchyden.
I. DE PERZOONL YKHYD des Vaders is klaarblyklyk

als aan den welken Verfrand, Wil, en andere werkingen,
in ~t bezonder toegcfchrevcn worden. Matt. II: 2)-27. 'Je-
;:;.usheeft gezegt; exomotogoumai[oi, ik dank u Vader, - ja
Vader, want alzoo isgeweeft hetwetbehaagen voor u, en;:;...
'Joh. 5: 17· 'Jezusandwoordde haar, mJn Vader werkt tot nu'
toe, en ik werke. . .

:.. Des Vaders GOD H Y D is buytenkyv; inzonderhyd de...
\Vylhy, kat oikonomian, volgens de huyshouding, veeltyds
uyt eene zonderlinge .r:e~e,God gezegt wor:d; zi Joh. 3: 16~
.Alzoo liev heeft God de werretd gehad, dot hy z.yneneenig-
J!,eborenZoon gegepen heeft) enz.

3. Des Vaders M~.R.KTEK~NIGE ONDERSCHY.
DIN G, erkent deeze ygenfchappen, als
a. DEE E R STHY D in de perzoneele ordening van

werken, dewyl de Vader van zig zelv; de Zoon van den
Vader; en de H. Geefr van Jeeze heyden, naar de huys-
hauding der genade gezegt worden te weI:ken. ,

b. EENE WERKEL YKE GENERERING of
TEE.c



D. L NAAR tfJE PERBORG. ern. Hoofd.III. 1'~
TEE LIN G. PJal. 2: 7. Heden heb ik u gegenereert)
geteelt.

c. ERNE WERKELYKE UYTBLAZING of
ZEN DIN G des Geefis met' den Zoon. 1oh. I): 2,6.
Maar warmeer de Troo.fter'~al gekoomen ZJn , dien ik u
~enden zal van den Vader' [namelj'kJde Geeflder waarhyd,
di van den Vader ekporeuetai, uytgaat, enz.

E. ZOO N, di de tweede perzoon in de Godhyd is, met den
Vader en den H. Geefi: een zelvde Godlyk Wezen onaffchy-
delyk en evengelyk bezittende, egter door zyne ygcne mcrktcke-
nige ygenfchappen onderfchyden. '
1. DE PERZOONLYKHYD pall:'ook op dcnzelven,

als welken een aanwezen toegefchl'even word voor zyne ge-
boorte uyt de Maagt, 1oh. 8: )8: Voorwaar, vvorwaar zeg-
ge ik u, eer Abrahdm was,. ben ik: Als 'ook het bezonder
leven van Verfi:and, enWl1. 1oh.): 26. Gelyk de Vader
het leven heefrin zig zelv, ahao heift hyook den Zoon gege-
ven, het'le7.lente hebbenin zig zelven. Matth. I I: 27. Ni-
mand kent den ZOO", dan deVadtfr,m nimant kent den Va-
der , ,tliln-'dii ZixI,,', -e'fifdfmohet·di Zirinnvil openbaaren.

2. DE GODHYb deszelvs word betwifi: tu1fen ons en ~e
Joden~ en Socinianen, diin deezen deele Joods zyn: tu1fen
de Joden, zeg ik, di van hetgeloov derVaderen affrappen,
deweIke geloovden den Engel denVerlo1fer den waaren God
te zyn, den Vorfi:der Engden, en der Vaderen en des gans-
fen Volks Befcherm-God. Maar deeze, na datze de voldoe-
ning verlochent hadden, erkenden geene' zoo groote waar-
dighyd in den Zoon, maar verdigtten hem alleen een vergo-
det mens te zyn, minder dan den Vader, dog grooter en
meerder, dan aIle andere fchepzelen. Maar wy
a. Stellen zyne WAARE GODHYD vall:.

a. l.!Ytde Goddelyke Naamen, dewyl hyenkelyk en onder-
werpelyk Theos, God genaamtword : 1oh. I: I. In
den beginne was het Woord, enhet Waora was by God,
en het Waord was God. Hand. 20: 28. Om de gemeynte
Gods te weyden, dewelk h.Jverkregen heeft door zyn Jgen
bloed. I Tim: F 16. God ephanerootheeisgeopenbaartin
~tv~ees; ja oak kat exocheen by uytnementbJd met zon-
derhnge (a) voegwoorden, word hy1ez..9: 5. Eel gib-

( a) Epitbeta. H :. b,or,
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boor, fltJrke God. Rom. 9: ). word Chrifius gczegt
God boven aile te prrun in der eewighyd. Tit. 2: q.
word hy gezegt, onze groote God, en Zal~gmaakerChri-
jus :Jez.-us. En 1 :Joh. 5: 20. Deez.-e, te weeten Chri-
fhas, is de waaragtige God, en het eewwigeLeven.Voeg
hier by, dat de naam :Jehova aan hem gegeven is, 'Jer.
:!.3: 6. DE HEERE ONZE GRREGTIGHYD, de-
welke is Chriftus, di om tot geregtighyd gewarden is,
I Kor. I: 30. :Je~. 25: 9. Ziet, deez.-eis onz..eGod,
wJ hebbm hem ve,wagt, en hy mMkt fms zaLig: Deeu
is de HE ERE, wy hebben hem ve,wagt, wy z.-ullen
om verheugenen verblydm in :qne zaHghyd. Ook 1ezen-
we, dat de Godhyd hem in 't afgetrokkene toegefchre-
venis, Kol. 2: 9. Want in hem woont de volhyd der

. Godhyd lichhaamelyk, te weeten, in ChrHl:us. Filip.
2: 6. fchryvt Paulus aan Chrifrus toe, morpheenTheou,
di in degeftaltenije Gods :qnde, geenen roof gengt heeft,
ifon TheoJ, Gode evengelyk te 9n. Tegen de Jaden
ftellen wy de getuygeniflen van den ongefchaapen Eng~l,.
Gen. 48: 16. Di Engel, di 1YIJ verloft heeft, em:... Exod.
3: 2. De Eltgel des HE ERE N verftheen hem, enz.,.
23: 20. Ziet" ik z.,endeeen~nEngeLvoor uw aan.~ez.-igte,.
enz;,. Joz. 5: 14. Maar tk ben de Vorft van't heyr des
HEEREN, enz.,. En Jez.,. 63: 9. De Engel zyns
aangezigts, tmz.-.

b. Uyt de toe;geningen, zoo der wez..entlykhJd: ge1yk de
onafhangelykhyd. Openb. I: 8. Ik ben de ALfa en o-
mega, 't begin en hetynde, z.-egtde Heere, di is, en
di was, en di koomen z.-al, de Almagtige. Jez...9:)'
Men noemt ZJnen naam Wonderlyk, Raid, Sterke God,
Vader der Eewighyd, Vredevorft. En de onyndige Vol-
maakthyd. Kot. 2: 9. Als ook des .Aanwezens, hoedaa-
nige zyn de eewighyd, als Mich. 5: I. Gy Bethlehem

•• Ffrata, uyt u z.-almy voordkoomen, di em Heerf{tr z.-at
z.yn in l.frajel: en wiens uytgangen911 van ouds, van de
dagen der eewighJd. Te weeten, de Meilias. Spreuk. 8:
22.. De HE ERE b~z.-atmJ [in '1] beginftel z.yns wegs,
Voor :qne werken, van doe aan. ,oh. I: r. In den be-
ginm: U'(li 'tWoord) en'tWoord was by God) en't1'VOord

was
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was God. lez:..9: 5, Vader der eC'tlJighyd. De Alom-
tegenwoordighyd. loh. 3: 13. word van Chriftu5 ge-
zegt, di van den Heme't neder!;e~oomenis; tc:>cn, wan-
neer hy op der aarde was, di In den hemet ts; Matth.
16: lO. Waar twee of dri in mynen naam vergad-ertz:.yn,
zegt Chriftus ,aaar ben ik in 't midden van haar. Doe
hier ook by, de toeygeningen des tevens, als de Alwec-
tcnhyd, loh. 2: 24. 2). Om dat h)z.e a/Iekende. Want
b) z:.elvwift, wat in den menjJewaf. En Hoofdfl. 2.I:

17. zeyde Petrus, Heere, gr weet aileding: als zynde
een onderzocker der niren. Openb. 2: 23' En aile de
gemeenten z:.ullenweeten, dat ik ben, di niren en herten
(}nderz:.oeke. Als ook deAlmagtighyd. Openb. I: 8. HfJ
p(Zlftokratoor, de .Almagtige. Hebr. I: 3. Dewelke aile
dingen draagt door 't woord z.yner kragt.

c. Uyt de werken. loh. F 17. .Andwoorde lez:.u.r, myn
Vader werkt tot nu toe, en ik werke. Dewyl hem ook
de Scheppinge tocgefchreven word. loh. I: 3. .AIle din-
gen z.yn door het z:.elve, logon't Woord, gemaakt, en
:{,.onae'l'het z.elve is geen dillggemaakt, dat gemaakt is.
Hebr. I: 10. ]l,n [,1 Heere,' Chrifius, hebt in den be-
ginne de aardegegrondet, en de heme/en z.yn werken uwer
htznden. Uyt Pf. 102: 26. en ](01. I: 16. .AIle dingen
z.yn door hem, te weeten Chriftus, en tot hem tefChaa-
pen. Ook de gewoone Voorzinighyd. Aile dingen be-
jlaan t'z:.aamen door hem. ](01. I: 17. By draagt atle
dingen door't woord :qner kragt. Hebr. I: 3. Ais me-
de het doenvan wonJerdaaden, w<tarin onder andcren
uytfteekt, het opwekken der dooden. loh.): 2.I. Want
gelyk deY ader de dooden opwekt en levendig maakt, al-
z:.oomaakt ook de Zoone levendig di by wit. Waar van
hy een blyk gegeven heeft in't opwckken van Lazarus:.
roepende: Laurus koomt uJt. loh. II: 43. het welke
zoo gczegt, zoo gedaan wierd. En inzonderhyd de we-
der opwekking zyns zelvs. loh. 2: 19. lez:.usandwoorde
haar: breekt deeuntempel, en in dri dagen z:.alik den-
z..elvenopregten, te weeten, den tempel zyns lichhaams:
en loh. 10: 18. zegt Chrifrus met klaare woorden: lk
hebbemagt het z..elve, myn levcn, af te lef.,gen, en heb-
be magt het z..elvewcderom te nemen. H 3, d. Ul~
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H III. VAN 'DEN 'DRI-EENIG. GO'D D. t
.d. Uyt de Goddelyke eerbewJz.ing. loh. S: 13. voegt'r

Chriffus by, het ynde van alle·magt en eere, di hy van
den Vader heeft, welk ynde is, opdat galle dm Zoo-

71.e eeren, gr1lyk ZJ den Vader eeren. Di den Zoon niet
eert, eert den Vader niet, di hemgez.{)ndenheeft. Waar
toe ook.:-behoort de Aanbidding. Rebr. I: 6. En dat
.alle Enp;elenGods hem aanbidden. Filip.::-: 10. Op dat
in lez.us naam z.;g z.owde bUJgenaile knien ,enz.. AI~
mede het Geloov. G'}'liedengeloovt in God, geloovt ook
in mJ. loh. 14: I. De Hoop. Op hem z.ullen de Hyde-
nen hoopen. Rom. I): 12. En liet Vertrouwen. 1VCI-
,tylukz..aligZ,]?,alledi ophem betrouwen. Pf. 2: 12. AI-
le het welKemen ,-onder bedryging van den vloek, aan

.geenig' mens bewyzen mlg, maJr aIleen aan God' ver-
{chuldigt'is:, voIgens· ler. 17: 5. Vervloekt is de man,
di op eenig menrbe.trowt, em:.. Waarom hy ook in de
Bondtektnen geeert'word. Matth.18: 19. Worden wJ
qokirrdin'n'aam des Zoom gedoopt, en I Kor. II: 24.

( 2.) . alwaar 'wy gelaft worden, dat.alies te daen tot gne
gedagtenifP·

b~ Verdedigerr· tegens de teg,enwerpingen der Sociniallcn;
aal)dringende,

.11. Zyne afhangelykhydvan den Vader, uyt foh. s: 12..2.7.
aIwaar de Vader gezegt word aile magt aan den Zoon ge-
geven te hebben, enz..

b. ZJmrminderhyd, dan'de Vader, uyt loh. 14: 28. waar
Chrifi:ns zegt, mJ1'IVader is meerder dan ik.

c. Zyne onderhoorighJd onder den Vader, wegens zyne
zending. [flh. I2: 44' fez.us riep, en z.eyde, di in my
gelo07lt, geloovt in my niet, maar in den genen, di my
gez.onden heeft. Waaromhy een ondergefchikt. voor-
werpdes geloovs is. I Petr. I: 21. Di gr door hemge••
Joovt in God, welke hemopgewektheeft t1Jtden dooden,
en hem heerlykhyd,gegeven he~ft,_op dat uwgeloove eft
hoope op God ~y~ z.:.owd,q••.; 011'1 troe 'bckrompe en be-
{noeide magt. Matt. 2.0: 2,~. Het z.itten tot myner reg-
ter, en tot tnJner]linker hand, ftoat atlnmy niet te geven :
maar [~t z.al gegeven 'WordenJ aan dim hel bereyd is van
'mJnenVader.
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d. Zyne uytiluyting van de Godhyd, loh. 17: 3. Dit i$

heteewige.ierven, datz:.eukennen, ,den.eenigenwaarag-
tigm God, .en fe%.J4sChriflus,. dien gr gez.,onden hebt.
I ](or. 8: 4-6. nJ weeten, dae 'rgeen ander God is,
ganem. Want "lhoe.welder ook :gn di Goden genaamt
worden, 't ZJ.in den heme!,'t 9 opder aarde; nogtan$
hebben 'lily maar eenen God den Vader, U)t welken aile
dingen z;yn en 'lily tot hem; en maar eenen Heere fez.,us
Chr~flus, doorwelken aIledingen z.yn, en w) door hem.
Efez.. 4: 6. Ben God en Vader van aile, enz.,. I Tim_
2,: ). Want daar is een God , daar is ofJkeen Middelaar:lt
Godes en der menffen, de menJ fez.,usChr.iftus.

3. DE PERZOONEELE\ONDERS;CHYDING.'
.Deeze word, in tegenonderfchyding van den 'Vader en den
H. Geefr, ais met dell vingeraal'lgewezen, ,tOO mennigmaal
hy de ZOO N E CD D S genaamt word. Rom. I: 3· 4.
Di kragtiglyk be'Wez.enis te z.yn de Zoone Gods, naar den Geeft
der hailigmaaking. 1a oak DE EENIGGEBORENE.
loh. I: 18. Nimana heeft ooit God gez.,ien: de eeniggeboren
Z.oOtle, Ji in ae,z-frhoo:tt/es:VtUier:sn',diiwejt [hemonsJ ver-
Idaart. En Hoofdjl. F 16. l1Tant t'lhoo lie'll heeft God de
wer:reid.gehad,dat ihy~nen eeniggabopenZoonC'gegevenheeft,
enz.,. De rede deezer afnaaminge word .betwifr tuffen ons en
tie Zociniancn, di, de Godhyd aan den Zoon onttrekkende:a
overzulks andere vrcmde oorzaaken dier afnaaminge zoeken.
a. HetRegtzinnig.gevoelen vinci.de retie van di afnaaming in

de generatieofteeling, .in welke .de kragtdaadige wille des
Vaders te wecg brengt, dat de twecde Perzoon dezelvde
eewige en onafhangelyke wezentlykhyd met hem van eewig-
hyd bezit , en hy overzulks is ifostod Patri, den Vader e.
vengeiyk: de eewige generatieof teeling, noemen wy uyt
kragt van de getuygemi6'en, Yfal. 2.: ,7.·Gj z.yt m)n Zoon~
4vihaVoon je/ithfc'JJa,he~ "hebiku gegenereert, getcelt:
welke teeling gelyk eeo God~leerde niet onaardig zegt, i$
een uytgang apau:gJfmatos" des affthynz.els, van de klaar••
hyd, en charakte/rosdesperz.oneelemerktekens, van hupo-
jUfei de perz.oonlykhyd. Hebr. I: J.Spreuk. 8: 22-2)~

zegt de Opperfre Wyshyd, l.ehova, de }J EERE kdnani;
bez.atmy [in't] heginjej;].ni wegs 1VQO! z..;newe~ken va"

do(;.·
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doe aan.Ni(Sachthi lkben van eewighyd af gezalvt geu1ceft,
van denaanvang, van de oudheden der aardeaan. Als Je
tifgronden niet waarm, cholalthi was ik gebooren. .hfich.
5: 1. Wiens uJtgangen:gn van ouds, van de dagender ee-
wilTh)d, de -ellaldeer, jephouk me(ch~ha, up 14 Zill my
'V,~rdkomen. de MeiIias, of di em Heerfter zal qn in If-
rajel. Dat dit oulings van de Meffias vcrfiaan is, by de
-ehrifienen, getuygt de Alkoran ze1v. Dat het oak de Jo-
<len eertyds zoo opgevat hebben, bckent R. D. K. ja Raft
zegt uytdrukkelyk, dat de Uytleggers dit van den Meffias
verfiaan, claar by voegende, dat het egter beter is, het
zelve van David .op te vatten ,am de;bewysredenen ham-
minn.in del' kettel'en de Chrifienen te betel' te ontzenuwen.

b. Wy verwel'pen bet gevoekn del' ,Sociniancn, willende;,
dat ,Zu,,,s de Zoone Gods genaamt word, om de lievde des
Vaders tot hem, om gne wonderdaadige ontvanging. om
z.yne hailig~yd. en %..endingin de werreld, als mede om 9-
ne wederopflanding , en verhooging ter regter hand Gods;
aUewelke dingen wel en overbodig toonen en voordragen.
dat hy Gods Zoonc is, maar egtel' I).iet maaken, dat hy
het is: het zyn wel merktekenen, waar door hy ons be-
kent word, maar cgter zynze dat niet. door welkers kragli
de Vader, Vader; en de ZoOR, des Vaders Zoon is;
want eerder dan dat alles is hy, en al te vooren Zoon ge-
weefi; hier van daan is 't, dat de H. Schrivt\ di redenell
niet opgeevt, {choon zy tegenwerpen en daar toe vl'ingen
de plaatzen, Luk. 1: H. De H. Geeft zal over 14 koomm,
zegt de Engel tot Maria, en de kragt des Allerhoogffe zal
U overJr:haduwen.J)iJ kal tJ genomenon hagion, kleethee"'fetai
huiJs Theou, Daarom ook dat hl'luige, dat up 14 geborenzal
worden, zal Gods Zoone genaamt worden. loh. 10: 3). 36.
Zegt g'lliden [tot my] dim de Vader gehailigt en in de wer-
reid gezonden heeft, [,'1 laflert [God) om dot ik gezegt heb,
ileben Gqds Zome. Hand. 13: p. 33 .

.Want het Onderf!=hydzc:lvword geftelt
. a. In de tweede wyze en ordening van befiaan.

b. In de tweede wyze en ol'dening van werkcn. .
c. In de generati of tee1ing van den Vader. naar dewe1kede::

Eerfte PerzoQU gezegt wo!d de1ge Vader van hem. [(lh. 5:
18.
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18. Maar ook om dat by z..eyde, dat God ::..ynygen Vade,-
was, z..ig z..elven Godeevengelyk maakende. En hy zclv,
de 'YgenZoon des Vaders Rom. 8: 32. Di ook Z-)'?lenyge1Z
Zoone niet geJPoart heeft, enz..

d. In de uytblazing of zcnding ,"an dcn H. Gcefr te gclyk met
den Vader, waar vall daan hy zoo wel de Gccfi des Zoons,
als des Vaders genaamt word. Gal. 4: 6.. En ovetm;ts /!}
kinderen z:.yt, z..OIJheeft God den GeeJi z.;ynsZoom tfytge:::..o,.'"
dm in uwe herten, di roept , ..Abba, -Vader.

C. DE HAILIGE GEEST, de derde Perzoonin de God-
hyd, en door zyne ygene merktekenen van den Vader en den
Zoon onderfchyden, bezit egter met di beyde dezdvde God-
hyd: waar van te onderzoeken {hat, .
..A.A. 'DE PE RZOONL YKHYD, welke de Socinianen

in verfchil trekken, wiliende, dat de Geefi Gods in de H.
Schrivt betekent, ,dan eens Gods kragt, dan het Euatigeli,
en dan weder een goed gemoed, maar nooit een Perz..oon.
a. Dcsze1vsPerzoonlykhyd bc\Veerenwy

~. Om dat aan denze1ven verfiand en een vryen Wi! toegc":
fchreven word. . I Kor. 2<: to. want de Gee.ft onderz..oekt
a/Ie Jingen, ook de diepten Goas. Hoofdft. 12: 1I. Dog
flee1:..edingen aile werkt de eene en dez..dvde Geeft, dee-
lende idia ekaft~o, een igeiyk in't bt.t,onder, gelykerw]J ~
hy ·wil.

b. Om dat hy in de derde plaats en ordening met den V Ol-

der t;n den Zoon, als een derde getuyge geftclt word. I
'Joh. 5: 7. Dri z:.ynder di getuygm in den hemel, de Va-
der, het WOord, en de Hailige Gee(1. In de verzegeling
des Doops word hy de derde genoemt , "t welk aan de
Goddelyke magt, {choon door een proJoopopeia, ofRol-
vertooning voorgefielt, min pa(l:.

c. Uyt de verfchyningen ,. deszelvs hupoftajin p. erzooofchap
met onderfchydene tekenen verbeeldendc: als Mattb. 3:
16. Onder het teken van een Duyv. Ez..ech·9: 1-4.

d. Om dat hy in tegcnon~rfchydil1g van den Zoon, niet
aIleen als de GeclI des Zoons, maar;us i110sparildeetos,
eenen anderen troo£ter, 10/;.14: 16. en overzulks als een
perzoon aangemerkt word, di met cen perzoon te ver-
ge1ykenwas. Gal. 4;' 6. Heeft God den geeji:ym Zormr

I ~t~
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uJt'gez.onden.;in uwe· Ioerter; ) d'i roept, Abba) Vader.
ZtlIJh. 9: n. word hy maggid mifHm8 een fZ1idereWj'z..er
gena~t, tot een ol1derfchyd van den eerfren) di de
Zoone Gods is; .

e. Om dat lay van de Goddelyke magt onderfchyden word)
als het B.eginifelvan eli magt: want Efez... 3: 16. wenfr
Paulus, dat de Efezers mogtell dunamei) met kragt ver-
fterkt worden) ~or den geeft van Chriftus.

f Om dat ill deszelvs befcliryvin£ III het naamwoord van 't
geenerlye gd1agt) claarop.vervolgens ceo ledeken van 't
Manlyk geflagt ~ebr~ykt wor~ loh. 15: ,,~. T~ pne/tma
tee.•flJ;qtt~Q1tU,hQ para tou patros ekporeuetru, de geefl der
waarheid , di van den Vader tf)tgaat. Het welk eell.
b6arblykelykmerk v·aneen poozoon is.

b. VcrdedigatwYlagm die SlllCi.Nan.en, b.ybrengendc
(I. .Dat hy de kragt cUs .A./ierhoo.gfte genaamt word Luk. I:

3 ) . Hand:. I: 8. GJ z..ult onivangen de krtigt des Haili-
gen 6.qeft-s, di over uk.oomen z..al.

b. Dat bet tn<mfldyk verPaand, of des m@u{fengcefi:naar
zyn bcdl:e deel zoodaanig; g.cnoemt word. blykt uyt de
lecre def' worfteling tuilcll vIces en geefi. Gal.): 17.
Want het Vl'o8t begeert tegen cUn geeft, en de geeft tegen
het v/'ees. .

B B. D EGO D H Y D zelv is onlangs van een Arriaans mens-
op eenc andere wY'zc:j,l'1 verfchil getrokkcn, dcwelkeverzierde,
dat de H. Geeft in de Ii. Schlivtde hoogfi:e rye clcrEngc1cl1,
of de eddfte bezonderzoorte dcr gefchaapene geef\:enbetcken-
de: maar gecnzins e\.'!nzeker perzoon in de Godhyd, mis-
bruykcnde $ar toe de plaatmn Openb, 1: 4. En van de zeven
ge~fkn, di voor 9nen throon z.."In. 1 J(orr. 14: 32. En de
geeften der· Profeten gn den Profeten onderworten. Het tc-
dendeel bewyz.eflwy daar uyt, ,
.& Dat di geefi) dewelke ons hailigt, gezegt word cen Cll

eenig te zyn. f Kor. :0.: 4. 1 I. q. 1Jaar is verfChyden-
hyd van ga1:len, dog het'is de.z.d've geeft. EJeez.e dingen afte
werkt de- eefJ en z..81vtlegeuft. Wj nAe·~n door eenengeeft
tot eenl-ir;hhaam t!df>(}pt, 8n:z:-yn.altetot· €IJnengeeft gedrenkt.

lJ. Dat hy aaa de Goclliyd zOoQ;aanigbefChrcvenword inwcn-
, dig in te ZJ'll, evrn gely.kde geeH en lilet gcwectcn aanden

, mens.
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mens. I K(}"r. :.: I I. 12. Wi v7ln de mmJJei1 weet het gen~
tillS -,r~nFeniJ, 'dittJ de ge-ef1 des mmfscn, di in hem is. PVy
'b~bbenniBt 'of1Wllf1gmdifn .geeft afr werre/Ii, maar den gee.ftJ
d:i 'U)~God is.

C. Ja a~ Scheppc'r wo~d hy van ·de Engdcl1. zync !chepzelen
onderfthy·den. pray.' 3 3: '6. Door hetJ:Voor'd des HE E-
R E N z.ynde Heme/en gemaakt, en 'dOior den Gee.ft :z:.:rns
monds al haar he;r.

D. Des H. Gee'fl:sGod-hyd -hewyzc'r).
a. De Naamen. Zoo draagt hy dcnnaa111Jehova. fez. 6:

S. 9. alwd~rhet woord Jehova Hand. 28: 2)). genaamt
~ . wotd de 'fte'tn van &enH. Geefr. lVum. 14: 27. Kbagt

.,... 'Jehova , d:'lthetvolk murmfJree,.de; dog by, tegen wien
'1.1 wederifpannrgwaarcn, word 'e:::...6i: 10. De Hai/i-
ge Geeft g,enaamt. J)i van J(urio~, .Hee:re. I ](0;. 3:
16. i '7. Va'll G'lId. Hand. ): 4. V crgclekcn met Lid. 3.

b. Goddelyke ToeJgeningen, ge1ykde Eewighyd. Gen. I: 2.
\vord liy gct'cgt opde wateren gefweevt te hebben. Alom-
tcgenwodrclighyd: . Pf. 139: 7 .Waar zow ik henen gaan

'vlJdr1JWt!'l'JteejH 1i·1tbr'3~i;6'. :A:Meerenhyd. foh.I4:
26. en I ](or. 2: 10. wQrd 'hy g~zegt alles te doorzoe-
'ken, orlk'de 'diepten Gods. .Als 111CdeAlmagtighyd Iez..
40: 13. 'Wi heeft den 'Oeift des 'Ht ERE N beftuurt J .

I en lJeeft hem, als zrnen raadJrnanonderwezen? I ](or.

c. '[d~jd;likewe.rken, dIsde Sdiep'p'itlg, fob 33: 4. D~
Geeft Gods hefft ~Jgetnaa'kt ;eh de adem des Almagti-
genheeft my 1evendig gemaakt. En wei de magtigfi:ewer-
ken vande :genade. Efei... 1:..1.9. 2b. vergcleken met
RrrIn. 8. I f.. ..~lwaarllYtdrukkdYk gezcgt word , dat de
H. Geeft iChrifttl'sapffen Jlootlenopgewekt heeft.

d.qok rnagmen hem 1e eer- m dien/l-bewJz,ing nict on""
,tl'ckken , 'dewyl de Zcr:innen hem di eer opgedragen
hebben. 1~z..6. 2:; .. Doe hier by, i.1atwezrnen Tempel
gczegt warde'n. I 1(ot. 3. 16. cil in zynen naam gedoopt
word.en. Mtitth. f8. 19. Openb, I. 4. ). .

cc. De ondcifchyllit'lg vah'den Vader eoaen Zoon word uyt.•
d~ukkdyk voorg~(ftjgen., . '.
A. Door plegtelyke 'fPreekWy~eh, clewyl

I 2. 0. 011.•
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H. III. V./IN VEN 'DRI-EENIG. GOZ; D.t-
. a. Ondedchyddyk opgetelt wor~cn in de bcdining des

! DoOps. Marth. :.8. Onderwyff aIle Volk~ren, d;z.e!71e
Joopendein den naam Jes Vad~'s) desZoom) en desHa;""
ligen Geefts. HoofdJl· F 16. 17· 'Jez.us gedooptz.ynde,
z.ag hy) Johannes, den Geeft God, nederdalengelyk een

• DIIJve, en z.iet, eencflemme up den heme!) z.eigende)
Deez.e is mJn ZOOl1, mJn Ge!ievde) enz..

b. Uytdrukkelyk worden'r dti genoemt) I Joh. ).7. Dd
z.yrulerdi gettfJgen in den heme!, d6'Vader, het Woord,
en de H. Geejl.

c. Klaarlyk blykt hy oak een ander dan de Zoon te zyn) !
loh. 5. 7· alwaar Jezus zelv l:egt; Ii. z.al dan Vader bid-
den) en hy :(.alu eenen anderen Tr9ofler«even) welken
de werreld niet kent: maargy kent hem, want hy blyvt
by u~liden) en hy z.al in u zyn.

B. Door merktekenige ygenfchappen, dewclke gezegt wor-
den,
a. De derde wyze en ordening van befraan.
b. De derde wyze en ordening van werken.
t:; De lydende zending of uytblazing van den Va'der en dell

Zoon, dewyl hy de Geefi: des Vaders ~n des Zoons ge-
naamt word. Matth. 10: 20. Alwaar de Zoon zegt,
ket is de Geeft uwes Vadm die in u JPreekt. Rom. 8. 9.
Zoo anders de Geeft Gods in u woont. Maar zoo imand
de Geejl van Chriftus niet heeft) di koomt hem niet toe.
Oat. 4- 6. God heeft den GeefJ 9ns Zoom uytgezonden
in uwe herten, di roept, Abba, Vader. En wy z,eg··
gen, den H. Geefi: niet aIleen van dea Vader, . maar
oak van den Zoon uyt te gaan, tegen deLeere der Griek-
ze Kel'k, deweIke leeraart, dat de Geefi: van den Va-
cler door den Zoon, maar niet van den Zoon, uytgaat.
d:lar nogtans de H. Schrivt zegt, dat hy van den Vader
en van den Zoon gezonden word. lob. If- 26. De TroD-'
jler, de H. GeeJI, welken de Vader zen4en :r...alin my-
nen J1fl1Jm) zal u alles leeraaren, enz.. loh. I;. 2,6. Dc-
:'lClve word oak gezegt :illesvan Chriftus tc ontvangen.
loh. 16. 14. Want hy z.at't UJt het Yl1Jnenemm, en z.at
het H verkondigen. En de H. Schrivt ze~, dat Chrifi:us
met 4en H. Geefldooft. Matt. 3. I I. Of dit gapjfe ge-

. . [chi!
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[chi! moell Logomachia een wool'dcnitryd zyn,. ell dat dl:
Griken niet anders lowden willen,. dan dat den Zoone
toekoomt de tweede wy'lC en ordening van werkcn, het
welk de zuyvere waarhydis.

De Noodzaaklykhyd van de Leere clerDri.eenhyd ftellen wy vaft_
tegen de Arminianen, dewe1keontkennen, dezdve eenc zoo-
daanigcn grond-artikel des gelOOlrste zyn,. dat zander des-
zelvs gc100v nimand zow konnen zalig worden. Schyncnde
de rede am dit te frellen hunne Hoofd-dwanling tc zyn, am
.tc konnen verdedigcn, dat de Hydenen, van de kennHfc des
Euangeliums beroovt,. en van dit Lcerftuk. onkundig zynde,
evenwe1hebben konnen zalig worden; waarom wy dan"
II. Deszelvs Noodzaaklykhyd bewyzcn,

I. Uyt de Inftelling des Doops, eli van den dinger na~ bet
Chriftelldom dit geloov afeyfr,. en het tegengefte1de on-
geloov met vcroordeeling claaraanhcgt.,

2. Uyt het verband tulfen deeze kennis en bet ecwige Ie..•
leven. loh. 17. 3. Dit it het eewige Leven, datz..e u ken-
nen, den eenigm waaragtigen God, en lez..us Chri{1us,.
dien gy gez.onden hebt. Vergeleken met de onderftelling,
dat nimand den Vader kent zander den Zoon, loh. 14.
9-1 I. Di my gez.ien heeft, di heeft den Vader gez.ien.
Geloovt g'Y niet, dat ik in den Vadtr, en de Vader in mJ
is. Ge/oovt mJ, dat ik in den Vader [ben] en de Vader
in my is. Of nimand den Zoon zander den H. Geefr.
1 Kor. 12. 3. Nimand kan z.eggen, lez..us den Heere [t~
9n] dan door den H. Geeft.

3' Uyt het ynde des Euangeliulm, het welke is, het ee-
wige leven door den naam JeZlls.. loh. 20. 31. Deez.e
~yn geJchreven op dat!J gt>Looveedtlt lez.us. is de Chriflus,
tie Zoone Gods., en op dat gr, geloovende, het eewig~
leven hebbet in 9nen naam. 1 /sF. S. 20. Word vanden
Zoonc gczegt, Dtez..e. is de 14Iuragtige God, en het ee-
wige leven.

••.. Uyt denzaamenhang yap deezen Artykel met de voor.•
naamfre Hoofdftukken vall den Chrifrelyken Godsdienfr;
want zander de kenniffe van deezen grondflag kan, nom
de Leere van den Middelaar, noch van 'Lytle voldoenin .•
ge ~ frand houclen.

I 3 P. De
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b. J}e Tegerrpai!tyllers 15rengen v.'el in

I. Datde meefl:evro6nreen GodzMige~men{fendeezeVcr-
lwrgem'hJ<! niet vdft-aan, di ma'l'oh\ egter niet te vcr-
docmen zyn. '

2.. Dat de bet'ragtel'l'degebruyken wel o'nt'/!bah\tyt de aan-
rnb'ki'nge van de \vezent1ykhyd der Godhytl, maar niet
vim de PcrzoonaEt'ytC'n.

D. 'Oyt 'dit I.:.eer1h'tkword het Hoogfl:e Goed oos aanbcvolen, a1sbehou-
dens deszclvs bc'taamdykhcden ritededecIhaarzclv met den zondaar.
Wan7 h'ldicn 'dc yader s~en~~ Z'Oonhild, .di~n hy als ooze Borge kon
aaanemen, 'en met te ~yk met -<lenZ'Oon'CcTlen H. Gee'fl:had, door
welkcll hy dCll z<)nliaar leah h~iligt'n, ve'rze-gden,en verheerlyken,
zow degan£fe bedeeli~ der zalignya, na het ink"<'ome'n '-'er eerfte zon-
de m'o~fi be'Vatworden, als metter ~ljaadgchcel 'Ollfhoge1yktc zyn;
8M! htlltl teg'ended dceie V'er'b(wgenthyd'denrykdom van dc Godde1y•.
ke genade, in 'den ZdongMpe'ftbam, pI"y1ten. aanbeveelt, Cnde heer-
lykhVd van de God'ite1ykc 'reg!Vairdighyd 'en,barmhcrti~hyd, in deeze
huysb.oU:dingtelv, '01' de aflerhcerlykltc wyzc vafl:fl:dt, zoo datdeGod-
hyd, aki't1'allendedc'n bemitll'lyk, bynanicr danin-den Zoon gczien word,
c'n'de h'Mp 'der mededcdr,a:rrhyd 'van.>'tOpp'erfl:eOoed in dceze Verbor-
.ge'n't'hydzeer'vafl: en dill' gt'giJondvcft '1s.

HO 0 FO DEE LtV.
, V.tnde iJJejluyu1J Ool1s. o •

N':1\ dxt W'yda't1dit flloogfte Goed, alsrne~dedblliir wegens zyne vol-
le "eh vorkomene 'Mgenogzaamhyd befchO«>'!: hciW.len, zoo fl:aatons

nu in \:cziet'l, op wat 'w'yie 'Voorder by hem een raad 'en voornemen ge-
\vt:d'\: is, 'Om ~yRe hcclylHtyd in -deveelvUldige oefching van goedhyd ie
openbaal'cn, en in tegcndccl zyne regtvaardignyd Itcge:i1en in allc, di dat
-a~llgeb?de'n.g'oed v'cragten, 'te bctoonen. Het welke Wy llUzien zullen
~n deutels van Bods BeJ!upen.. " .
'A. In '-t atgefh:fen, noemen wy GOD S BE SL U Y T , een ecwlg ell

OflV"e!:'aild'etlfi_v()ot'n'dnel\ Gods, omzync eerc en heerlykhyd te open-
ba:ren in de moge1ykedingcn, van dewetki hy haar~yne onyndige h'!t
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hyd., en vry~n~tig eu.dakjan welbehaag$1J alles vaftgcfrck en I;>cpaalt h,eefr,
:l;.OO, wat tot n~t n~ll€n van d~rzelver a;u;d en wezen,tlykhyd d.ipen, als
ook, wa;t hy wit~, Qat t0t derzdvet to.ekoqm{\:igb.yd gefcbi4en, of
niet gefchiden zow.
4. l~ ~~1i b{ffl~yt b~g~ypen V!Y' Gods Wille, vOOr zoo; vee} (v, ftrekt

tot aile voorwerpen belialvC¥ God. zetv, dog IfIlctbet~1pg tot de
cere Gods: welke WiUe ge.fera, (leNbejl1fJt genaamt "~-9J!d1)!an. 4:
17.24. ('11 ChlHl*, beJ1aaling, bejluyt. Pf. 2: 7. Pr(fthoejis" een voor-
nemen. Rom. 8: 28. 9: 11. Boulee, een, raad, £frz.. I: q. In wel-
ken \ViI wy onderfchydentlyk bevattcn"
a. Een doming van. will;en;l. dewelke God ?-c1vis i. a\s zXnde eene al-

ler enkelfte doen~ng.
b. f.en ftrekking tot de lloor.'{!rqrpen, in aa.mne~k~ng v:,ttlxy~e-magt tot

d~ moge\yke dil1g-en; dewelke lna,ar al\.e~n aan di doening eene be-
trekking daar boven byzet.

c. De, llQorwerpen, dewelke. alleenlyk aange~n,erkt word~n als moge-
lyke, dcwr het bdluyt 1;OCkopme~lQe1 a1:sdewe~e uy,t hunnen ygcn
aard niet da;n eene mogcl;ykhyd om te bdhan ~nz:i.ghehelzen: wor-
dende wy gcdwcmg~~ onz~ hegl'ypen !\hie~in di~rv~gen. te fchik-

."ken \ . 'On;t datWoe '1\ an~!I:<lnkeUt~doeWJ1~ 11.f h~, tinkelhyd en y.•.
. gc~tlyke eenvaudighyd niet vertooncn konnen; W'¥1t aan de zyde·
aes zaak~zegt ~~' ni~s ~\krs ~ dan l:\at, in a<\Rm~'li~ingvan Gods
magt, de dingen alleen Mogelyke,. m~li·in~~ing van Gods
wil:, Tq~koomerl:de Zyl1, zoo (fat Gods magt ~e wort~~ der Mogc-

..- lykhyd, gely~ tyue wit di deli T 0[e~QQmJtighy4 ~ •.
lJ. Wy verdeelen GQcl.sheflllyoten" ik~

a. Een; b~JlUJt, ;11 Z.p'lf be:"o1J4erz.W'....ton.., . het wel15ebezjg is omtrenr
den aard ~n wezendykhyd tkr fch¢pzele~ , a~emerkt in Gods
(a). l1ytb~eng:l.·ng , . ,.'.oor zoo v.eel hy ~l.e z~al;\.\yli:.hq~.a', uytfteken-
qet: wy.~e 10 ztg: .befd~~, or verfchydene wyzetl~~ft k®nen be-
paalen, zaamenvoegen, en ~nder den al1<kl'~n,V~!1hi)lden, zoo'
uat het hier ou begrep(mw~d als. di011~ill¢ G~, dewe1ke de
diagcll, itt den {ball \kr mogelyJ5hy.<lonve~fdl,iil1jg, om onder dee-
ze of gene rang .0fbezondeJ;zoor~e van dingen te Z}111, plaatfl: en
ftdt ill eenjgen hez.onderen ra.n§ of I;>eZOJ,1d~r~o.oliw..,

b. Ten aanz.ien van desz.ilvs oefening of tijf!7l~ing: Pus noemen wy
dicn wille Gods, dewdke aa,n alle mogelylre eO.Qn) te'gQb~rcn of

. '~' . ~iet te g(theull'et\ onverfchil1ige dinge"ll, hy~~~ec~;bcPi1aldc ge:..
ltAijd~khyd, zoo i~l hWl aanVleZCm. ) als lnhmi duur<:&.en werken_

( a l Sx~rilIlibilitas. Welke:
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Welke onderfchy.ding het befluyt Gads niet vermennigvuldigt; maar het

zelve, naar de verfchydenhyd dcr be110tcnc dingen aileen verfchrde-
lyk tot de ondcrf-chydcne voorwerpen· betrekt; met het zelvde regt
word dit uytvoerende Bdluyt gefinaldcelt, .
a. In een Toelaau:nd Bdluyt, vaar zoo veel God in de eewighydhc-

floten heeft de zonde toe te baten.
/,. En een Werkflellig Be11uyt, waar door God in de eewighyd Toor-

genomen heeft, al wat zaakiyk is) in der tyd werkfiellig te tnaa-
ken en uyt te werken.

c. De ygenfchapp,en van het befluyt zyn
a. DE E E WIG H Y D, dewelke wy tegen de Socinianen bcwy-

zen, di beOuyten in der tyd verdigtep. H . .Dw. Op datze cler
menflen ygcnwillige wcrkingen en derzelver uytk09mfi:en) aize
Gduk noemen, .vanGod onafhangelyk zowden maakcn.
••. Egter fre11enwy de Leere der Regtzinnige vafi,

I. Uyt klaare en uytdruklyke plaatzen der H. Schriftuur. Hand.
IS: J 8. Gr;de zyn aile z.ynewerken van eewighyd bekent. I
Kor. 2: 7. ny fprekende wysfJd Gods; welke God te voo-
ren verordineert heeft, enz... 2.Tim. I: 9. Die om heeftge-
roepen, naar z.ynygen voornemen en genade, di om gegtVen is
in Chrifhu 1ez..usvoor de tyden der eewen. Efez... I: 4. Gelyk
~ om uytverkoren heeft in hem ,v(){)r de grondlegginge der
werreld, mz..

2. Uyt de enke1vaudighydGods, welke gcenzins toehat, dat
Goa uyt niet willende overgaa_tot willende; maar di gene is:t

. dimet eenigc daad en opOag allcs verrigt cn volrooit. '.
3. Uyt Gods Alweetenhyd, of alweetende Voorweetl.':n{chap,

door vedvuldige Profe~ien, di de regte uytlegge~svan Gods
raad zyn, gegrondvefrlgt. .

b. V crdedigen dezdve tegen de tegenwerpingen der Tegenparty-.
dcrs, aandringende, dat
I. Het Stolfle noodlot dus doende ingevoert word.
2.. De H. S<:hrivtaan God eene ondervinding toefchryvt, gelyk

in 't gene gezegt word Gen. I I:,. Doe kw.am de HE ERE
neder, om te bez..iende Stad en den TOQrn, di de kinderen der
men(?enbowden.

b. DE ONV£RANDERL YKHYD, dcwe1ke
(I. Beweezen word uyt 1cz... 14: 27. De HE ERE der Heyr{chaa--

rep heeft het in qnm raad beJlotenJ wi z"al': da, ireken? en
:gne



D.1. r.AN GOVS' BESLVrTEN. I-Ioofd.IV. 73
z..ynehand is uytgefireJ.t, wiz;.alz.e ~an keeren? :fez;..4.6: 10. Di.
z;.egge, myn ra4d W beftaa~, en tk z;.alal myn welbehagen dom.
Pjal.'n: II. De rtJad,des ·fJEEREN"'t.beftant in eewighyd.
Voeg hier by, Spreuk. 19: 2.1. In 't herte desmans 9'n vcele
gedagten: maar de road des HEEREN z;.albeftaa1t. En in-
zondcrhyd, Hebr.6: 17. Waar in God, willende den ervgenait-
men der be/ovunijJeoverv/oedelyker bewp.en DE ONVERAN-
DERLTKHYD ZYNS RAADS is met. emen eed dttar tuJJen
gekoomen.

b. Verweert word tegen de getuygplaatze1'1, di van Gods beroW"
handclcn. Gen. 6: 6. Doe berowde het den H EERE dat JJ.l
den mensgemaakt hadde. En elders lUcero

c. DEWY SHY D, Rom. II: 33.34. 0 bathos ploutou kai [0-
fhias kai gnQo[eofJsTheou. Hoosanexereuneetha ta krimataautou ~
kai anexichniafo.ihai JpodoiautfJU,, tis gar egnoo noun kuriou ee tis
{umb%s autouegeneto. O! diepte des rykdoms, beydedel' wyshyd
en der kmniJJeGods! hoe ondoorz.oekelyk9''' z..yneofn;deelen, en on-
nafpeurlyk 9ne wegen! want wi heeft den z.in des Heeren gekent?
of wi is 9'n raadfman,geweeft? Dewelke befilaatip hetfchikken en
onde,rfchikke~ der 1lliqdelen.met ~!1 yruk7' ~n onder,malkanderen,
om op het nedle methet laatlle ynde overeen tc koomen.

d. DE V R Y H Y D, dcwe1ke aUebepaalina des'raads, uyt aan...
mcrking Je.r voorwerpenbllyten God, uYclfuyt, en de rede om
te bdluyten en te wcrken alleenlyk in de Hevde van de cere Gods
plaatfi:, voIgens dewclke hy aileen beOuyten werkt, 8m 9'ns z.elvi
,'lvil. Spreuli. 16: 4. Welke vryhyd de H. Sc;hrivt ook aandringt
in de geIykeniffe van een Pottebakker tot zyn leem. Rom. 9: 2. I.
Jer. 18: 6. Ziet gelyk leem in de hand des PottebaUm, alz.oo9't
gylieden ;n myne Jxmd, t huys Ifrajels. En Matth. I I: 26. zegt
Chrifi:us: ;]0 Vader, want alz;.oo;sgeweeft het welbehaagenvoor u.

e. DEWYDUYTG ESTREKTHYD, nademaaI dit Be-
fiuyt zig uytfirekt over aUediqgep .. Efez... i: 12. Naar't voor-
neemenaesgenen, di ALL E 1!IN G EN werkt nanr den raad.
9ns willens. Klaagl. 3. 37. 38. Wi z:.egtwat, het welke geJChied,
[~oohet] de Heere niet beveelt. Goat niet uyt den mona des Aller-
hoogflen, het kwaade, en hetgoede?

B. HET BESLUYT DER \VOORVERORDINERING'
ofVERKIZING noemen wy dat in't bez.onder; het welke is, een
J:,e~onder~R~ad Gods oyer ~ redeIyke fchepzelen, om in hen dc:heer-

K ~~
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lykhyd tYller genade ¢1regfvaltidighyd'i~vereehkootnende met zytle
betaamelykhe~n" tcopent:iaaren; verordmerende alles, .wathen agtell-
volgIyk O'verJ(ootnen t.ow, zy doen zowden, of toegelaaten zow wor-
den d?orhen te gefchiden, ·het welke eene behooriyken :taamenhang
metdlt yttdeheeft. ..... .' . . . .
4.. Eert ~ood~afiig'Bdh1yt wyfr de H. Schritt aanmet verf€hydenfpreek:"
- wyzen, want net wotd gertaamt pl'dorifm~s, cen voorbeJ7aaiing, van
. ,r-lJdrft.cin, t, vooren bepaalen, Hand. 4. 28. Om te doen al wat uwe

hand en uwen raad te vooren bepaalt had, dat gefehidcn :c.Dwde. Rom.
8. %9. 30. Di hy tevooreTi !/k.em heefi, fl.i heefi hy ook teoVD(ff'Cnver-
'rdineert; di hy te vooren ve1"lJrdineert heeft, ~i ~eefi hy ook gerlJepen,
en:c.. I Kor. 2.7.' Efe:c.: I. S .. II. word (Jrifmol genaamt, om dat
God en:aUecl,ingen bepaalt, en zig in ~t bezonder voorgefielt heeft;.
dogpt'odriftnbl, om dat di verordinering. gefchied is voor de dingen
telv, ilil :dIe eewighyd.EnHand. :IS: 18, PrwgnqDJi.f, VDfJrkenni(--
Ie ,wdk woord zig breeder uytftrekt, .gelyk blYKtuyt Hand. 2.. :!-3'
Deez:.en, duor den beplftttlden rdad ert 'Voorketmifle Gdds Dvergegeven
t..ynde, hebe!'y Il;erlumen, enz.. Rom. 8. 29. I Petro t. 2.0. De-
welk~ .wet fjoorgekent it ge>weejl V6fJr degrMrdteltJnge der werreld.
Prothefts, (/ormJemm ftrekt zig 11ytd~or an~de u&4en des befiuyts.
om dat God oltltrent deffclvsl1yt'(roeringbeZig wezen moeft, als zul-
tertde uytv/erkel1, bet gene hy voorgen<J'll'len heefc. Efet.. I.$). I I.
O;ts beke7tt gemattkt hebuende dt! verborgtnthyd' t:.ym willem, 'Tiaarz.yn
welhehaagen, het UIClk hJ 'lJft6t'gmomet .had i.z.~ul'Ven; I1Z hem,
te weeten Chriftu$., inwcll.en 'UlJ oolt. een tr'Vd"lgeworden t:yn, wy
til fe 't!(J(Jrenverordimert wtiaten 1ttJttrhet, VO 0R N EM EN del
g~en,. di ulie dhrgen Ulerk~ iiIJa.,.den raaa 9t1s wi/le~s. ' En 3. II.
Naar' bet eewige 'VrffJrne;nen, dat hy gemaalet heefi in Chriftus Je:c.us
D-l1:tenHee~. :Emlokia, welbehar1gen. Marth.,II. :?-6. 'J1l Vader,
want alz.olJ is geweej het WE L 11E H A .A G E N ~·It. Boulee,
Raad. EfiZ-.<I. ILHit1id; 4. 2.8,Orn d'at het met zoo gl\>oten
omzigtighyClen voorzi~tighyd uytgev~ogt is, dat het ,aanailekanten
eene Goddelyke', dat fS ,eenonytlehge wyshyd aan den d:!g brengt.
Ooripnetletf fJouleJ, eeff'lJoorbepaalden raad. Hand. 2. 23'.een raaa,
waar in God cheiK, zyne hand heeft. Hana. 4- 28. Om te aoen, al
WIi' t{we HAN Den R..I1.A D te VOOrenbepaald.had. De h,!nd,
dat is" .de kragt waar mede hy uytwerkt, het gene bef1oren. ~eft ••
Ook ltUakt de Apoftet'gewag wnBouleJn thelelm(lt(Js , .em ,.a8d qnl

_ wt1leflr" want de GoddelykeMa;eftyt lteeft <lien:raad nie~ dan·uyt lty-
,.:: .~nen vryen wit genomen en befloten. B. Het
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JJ. Bet word ook vCJ'de:eldn cen befiuyt van Verkizing .en Verwerping.

Want d3t d~ Verwerping Qok eended uytxmakt va~ de V porordinc-
ring, . .
a, Bewyzen wy tegtn de Pausg~~ ~ lJtteranen, em anderen,'

w~e, .c4~,wy 990r d$tgev.Qe!m GtJd tot een Stigt~ van de
,-@ie m~m :wdk.r~zmrug g~vOC!le.nwy • ~¢ min bewyzen
fJ.U~ 4~ .aa.rJy~ h~t T.oel33t.elld~t .~~wdke is, de toe-

li,Jaci!lg ran bet kWllad zd., te fchikkelll tot ~yne'yg.ePe eere en
hee,rlykhy~. Rom. 9: 11· WAnt d.e Sebrivt :;.egt to.t Farao; Tot
Iii; ytwhebi.k 11- 'wrwtkt ,Q}J fiat ik in u myne kr?Zgt bewJz;,en
f"inv4f1 J en fJ/ ,dA W)1'/fl1 t1fJA1# verk()ndigt wert/eop de gan~ .
aarde.

~. JJyt 4~ f)~!Jklwly.j:e ph!WJ,HtmJ. 4: tB.. .alw>1~rgcz.~ word,'
dat Herodes en Pontius Pilatus, met de Hytif}mll .e1'j&11 volke If-
:r&j§ls [,cdOrftn ~JtPm, ~e.w.men n/i1ttem btt Kr~y~ig~ van Chri-
:!l:1!$, ,IIel WillM /wtJi In .,IIPJ a.J; te '(/Ofyqn b~(lalt had) da&
gef&b;4#tl ~(Jwrk. '

e. Uyt gelykluydende {preekwyzen.. ;}.1I.devws 4. worden gezegc;
.'!--ffl1ftlig~'mmf{en itJgfj"ji.m·,ie ~tI. ~ "J.i e.n:tyds t81 dil:z;,elvde for-
:tJ..qJ 1., 'f/(J,,",f~tffhrf1mJ'«'Jfl'~ t.efWfJet.flri:~>g,"looz;,e11, em:••
I \'T~.f.5: 9. VP4 heeft om 1J.i.etlljlelt tot to.orne., maar tot vw-

. /try!!"!. Av M~4 .tJOfr 1e~s Chriflus onun Hpere. I Petro
.~{8. JJjbtW~'!¥# 'flII,OOJ'S jlPten, fHlf,pI:¥tWJ:..II4fnen, werden
g~z~g~,els .hJ Jcai eIIPh~fDJJ, daM' tlJe gez.et te 91)•

..t .,Om' ldi~de Y()H.rweetllnfrPlJp ~ .of prognpofi.s ,ZQO wel van de
VerwerplOg, ~f'.an.ae V~r~lzmggezegt w~d. Hanr4 2.: :q.
wQt..<k~~.,e ,verw9rpding.en ,mgllpoJii J aoorM lIolrkenniJfe Gods,
gel&egt Chr#hhS' ~ekr:uyft te hebben. ,Rf)m.8: 2.9. Word vaR
ae ~y;tY_erkOl'(!~g(nlegt, hB# hOuspro/gwo ,ai'" te VDoren gecc
<iel1t h(eft J ,eng.. .

b. ~\Vee~~4)·wy t~en ~ !aQ~ring.en.der T .egen!l:r~v;ot:en: vaG:G:eI-
Jen~., q~ uy~ g.eAA~s· te y~lglm, dat God deStigter van de
zon.4e 1S. " .

•. Ij;g T :BESLUYT VAN VERKIZING, word bevat;
of
J. rmt (ie ;Eng~!#".; pet wdk~eendee1 van deoGQddelyke vooror ....

.ditM:d1!p is, ,wlltlS'40.Qd3ud, ~ rer-heerlykimgilyner goedhyd,
JQ9m€l;:~t EQgeJffl ,t~fehepp.ea, en de~eefte ;derzelver zoo-

: ,~~~g)t~~vd;tjW*n in~igw:Ae .),datze y,an 'tg:e'l~ar om te ~on-
K 2. dige~
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digen bevryd zytl.',Hiervan daan wordenze, I Tim. ): lI.I.
genaamt 'uytverkorene Engelen, in tegen()nder~ch,'ding van di
Engelen, dewelke hun beginJfet niet bewaart) maar humic Jge
'WoOfljledeverttiotln,hebben. Judevers-~. :

2.. Of van MenJfen; hef'welke ceo.deel is van de Goddelyke Vaor-
, ordinering, wa~r ~oor God tot bek.e,ntmaaking va? deheerlyk-

hyd zyner bannhertlghyd, van eewlghyd vrymagtlg vafrgefrelt
heeft, het men1felykgefbgt naal' zynen beelde te fcheppen, den
val te gedoogen, en zommige lIyt de gevallene ,door eene tuf-
fenkoomende voldoening, met llaamen te hailigen, en gevolg-
Iyk te verheerlyken, en anderen uyt zyn vrymagtig -we1behaagen
voorby te gaan. .

/Ia. De daad del' Verl?zingheeft, naar on~wyzevan bevattmg~
zyn opzigt .... " .
.1. Op het rnde ,het welke geen ander is, dan de bckentmaa-

king van de heerlykhyd zy·nergenade en barmhertighyd. Efez..
I: 6. Di orrstevooren verordineert heeft; tot prys der heerlyk-
hJd '9nergentzd.e•. "

2. \ Op de Middelen, dtwelke, volgens?t volmaakte enkeI-
vauClighydGods aangernerkt, als een'ceenlgedaad gdyklyk op-
gevat moeten worden: zoo dat te fcheppen, den val te ge-
<loogen,. en den menste hel'frellen,. al$ te gelyk begrepen

I. moeten worden, a1'seen eeo.ig middel tot dat ynde dinende.1 .Maar. w, anneel' wy, ,tcn' aanzien del' be£lotene dingen, het
~ verb.uid of 'tgevolg van de uytkoomfrcn del' toe~f)omende
\ dingen befchouwen" en dat oak Gods deu~den meer in dee-

'l:le,dan in gene van diuytkoorrtfren uytblinken', zoo isde
& Verki~ing, eng genomen, di eewige wille GodJ ~ waar door

by' Zi.ommige uJthet getal der z.ondaaren uf gevallen en wil af-
fthJden en behouden door de .ruJfenkcomfte van Chriftus voiJoe-
?tinge, alJ em noodzaaklyk voorvereyfte ter zalighJd. ]a voor
zoo veel de wiJ om geriade te oefenen, in eene zoooaanige
uytzondel'ing van menffcn de weldaaden der genade onderling
t¢ zaamenhcgt,. en in 'i bezonder tot eene bezondel'e ~nade-
givte bctrekt, zoo kan het vool'werp van de Verkizing, of
enger of ruymel' aangemerkt, op verfchydene wy:rengezege
worden te zyn , :zonder eenige ,onregtzinnighyd: zoo dat net
gan~e ~efchilj, .over )t voor\Vel'p ?el' Verkizing' b~V oorver-
ordinetll1g,. zilleeu.over den; naam 1~:"anar dat de'wi! der Ver-·

~ kizing»
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kizing, of ruymer of enger genomen word. Alzoo hceft d~
wi! om den rnetl!f te hai!igen tot zyn voorwerp den elendigen ~
zondigen, en onrynen nfen-s: e~ de wi! om te verheeriyke1t
heeft aen gehailigden mens totpzyn voorwerp; om dat'r een
onmiddelyke zaamcnhang en verband van God gefielt is tu{fen
de hailigmaaking en heerlykmaaking, zoo dat God van ee-
wighyd gewilr heeft geenen anderen te verheerlyken, dan dicll
hy gehailigt heef\:.
It; Waar uyt V'anzelv vervatt het gefchil van deLuteranen op-

geheven, uyt het voorgezine geloov: dewyl zy het oog.
hebbcn 0p' den wil van des meITffenheerlykmaaking; en de

, Hervormae, op den wit om aan den mens genade te bewy-
zen; zoo dat deeze bydegaar Regtzinnig ZY!1'

h. Hier uyt koomt ook aan den dag de {hat des gefchils met
de Armini.anen, di de verkizi~g uyt een voorgezien ge100v
oak aamlrmgen, dog zoo met llisde Luterife. Want zy
vereyffen het gcloO'( voorafgaande tot: den wille om te be-
genadigen, op datze di hielden ats (a) eene voorgaande
oorzaak der verkizing tot de gel12de;~welk gefchil gehee1en
a1 hier van at hangt, of het geloov een werk zy van den
vryen wil, di voor de genade gaat? dan ofhet een gevrogt
zy van de genade, di op Gods goedwilUghyd volgtf
a. W y bewyzen, dat ae verkizing tot de genatie, of dat

di cewige willeGods, di voar heen de genade in der tyd
te fchenken, niet gefchiden kan uyt een voorgezien ge-
loov, of uyt de voorgezine goede werken , tegen de
Arminianen, di het eerfie, en tegen de Papifl:en, di
het tweede {Mien, H.Dw.op datze den vryen wil elk
naar hunnen zin beweercn 11)ogten.
I. Uyt de kla~e plaatzen. Rom. 9: I ($"; word van deVer-

kizing gezegt, %.00 [is ' t] dan niet desgenen di wi! J

.' ,. no~h desgenen Iii loopt, maar' des ontfermenden Gods.
En hier ·van·da~fi genaamteen' verkizi.ng dergenade)
Rom. II: 5. Nietl1tltfronz.ewuken, maoY"naar9n

Jgon voornemen engenade, di onsgegeven is in Chri..
flus Jez:.usvoor de tyden der eewen. 2 Tim. I: 9.

L 2.. Daar uyt, dat de Verkiz.,ing is tot het ge1oov, tot
hailighyd, en tOt voIherding. Efe/{", I:3-5. werden

, K! ~
", ~- ( .) 'l'el c:aufa 1'roee&ow»ellc~ .



18 Hoofd. IV. rAN GO,])!BESLVTTEN. 0. t:
wy ~etegt, HJtwrlct1renrt: ~'1tl, ., dat wy z.owden
h~/,i" tm lJI'Jbt:rjfpt:iyk:gn 71o~rhemm k Jievde-., mz..
E-nfif#1d.:q: "foS, DaM' f,tJl!Jovden .z.oo 'fJe#le als'r ver-
iWJMee:rtwllIZrent.st bet eewi!,e leve.lI. Ja Chrill:us zegt
<>pendy·k, Joh. i 5; 16. lit. heb u,UjtverN.oren, datg"
z.ows 'lIr{$gt drllge.n ,en df4 fI'1,lI.e 'ZIr:"tt bJyve.

~.Om dad30d ~ Jertyd niet ander6 werkt, dan hy
van eewighyd heeft will~a werken. Ook: zul1enwy te
zY.aei'plaat~etooJilM, .d.atbet g.cloov een gave Gods is
-<>p de g~nade l'Qlge~de, -fn ~eRzin$ een werk van
<len .vqmwil vooJ',d~ g~adevQQrga<\nde; noch dat-
men eesige vera.ientte ,lJyt (;~ )w.clvt>egenthyd, di

. :G9ds ~en~c Y\o.or!<~en ;lOW , 1J1l\g .aannemen.
'1>.¥~r4edigea ~t 't,egen :d~;,~w~JPi,u~p.

I~·.u,,t~~ lJf1Nr~n~.:tl.•Mw4w: geloov is't 011-

. mPl)g~lyk GO!Jt.-e lwbaageH. ~~ ;lo:i. HeeftGod nict
~verkor~ de;(N'mM lJeez.~r ~eJJ, p/ouftous en pi-
ftei, ,. ~e'fll,n~ ms .b~, hees epeeggei/ato
~oi.t(Jf;4f96ftrl,~II, :[l1lnl~ t~te'+'J~l,;n'tgeloove, en
rrfgenlMm -tJesKeni'W'Jk;~ bellWfJ!ke h.J beloove den ge-
t1en .di hem lWuhek*",.

2.. lJ y:t ,eene v~r~~~lilTe de v.PQry.er«dinering voor.••
gaande. Rom. S: 29.Di bJ t-epooypn gekent heeft,
i},i heeft hJ oolt.te~oren 'rJeror6H1'It?tert.

3. ,uy.tGods wille ~ waar d~ JilYwit zaligen alle di ge~
,loov:en, 'JII,h..-F. 16. Of dPt een igelyk di in hem ge-
loo'JIt , niet lIer.deY'1Je:, n,aar het eewig' leven hebbe•
.J Tim .. 2.: 4.. Welke wPl41ft #lle menjJen z.alig werden,
en tot ,UtimjJeder IJPat.W'h.,d,kounen,

••..Uytde ontk.e~deprppropoJeepfia, -perz.oonsaannemingl
van ,GGd. Htimd. 10: H. Jk'Perneme in dey waarhJa,
'hoti ,0"';' .cj~prqp,()po,teoptees ho Theos, dat God geen
1lIInne~ fies p~z.(J()n.s is.

~b. De Y.gen£chapp<:nycw.~ Ved<izipg :qo.
J. De ]k(.,OnJerby4: wa;u-·QoQr .w¥ teg;ende Socinianen en Ar~

minianen ;eene Alg~1IMene Yerkizing ontkennen, of di zoo
. ~nbepaatJ zyn ZAW ,4atniet Qlet naam.en~en zeker .gent van
. \1ft.v:,<U'~ore,neny~l~en$ .sl~Jtlv"e ~ ,(11 beperkt zow we-
~n.

(.) ix l:on&rL~ a. Dat--
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a. Dafttr etne ~danige 1"erkizing over een zekel''en &epa:dt

get:d is, bewyzen wy .
II. Uytdt· zormekt:t.rte pla~rt:J:lt, d'ewelke zornrnige buy ten

!'luYten. 'Joh. 13: IS, lk z..~e niet 1Jtlnu aRe;. ik wect
wrlke ik NytVetkore~h~. Mtttth-. zo-; ,,6. ~eeJe 9': ge~
1'dejJt11 mtMr wyrJige uytverkorel'l. Voeg bier by dl ge-
regts-{praflke, Mtltth. ! F34-Koomtg'Y gez..egende, em:..
En \l"etgelyk dir met uk. 10': lO.Verblydttveel meer,
dt# H'Wt fJatlmffl fJj)gefchreven 911 in de heme/en.

b; Uyt het teggen Cler Apoftelen, Rom. 9: IJ. Gelyk ge-
fthr-even is: 'Jakdb hef ik [iev gehttd, en Ez..ttuheb ik ge-
hlllJf. Vergelekea met vers .I lJ. Zoo ontfermt by hem dan
die'flJ 0/ wit, .m 'tIwharti dim h) wit. Hier van daan is
ook eli onderfthydrng mffen de "tJtZtendes tooms In der
btNfflbertighyti. Veriru-:q·. En 2. TiM. 2: 1,9. word
gezegt, Het ville flndlZment GUMft~t , .hebbendedeez..en
~gel: de He'ete kent de gC11'e,diz..ymr 9ft.

b. Veide'digen wy uegen eene onbepaa1de aIgemeenhyd, wel-
ke men ~gt te, bewyzen ~yt r Tim. %:' + afwaarGod ge~

, ze~word te.....wilb1 ,dM tI!h-mmJ/i7f utig' 'IiJ'011ien, en to"
kennijJeder wlttlrhJd koomen.. ,

%. De Eewi[,hyd Vtl?l de Yerlcit:.ing. Efez.. I;'+ God beeft onl
uytverkoren in Chrij1U1 voor de grU1fdleggi1fgtier werreld. En
~ Tim. I: 9•.Naar 9,negemzde, di om gegeve1f .is in Chriftul
']eur VfJtJrde tyden der cewcn. '

3'. De OnveranderlykhJd. Hebr. 6':' 17. God -willende bew) z.e",
dB omJetartd-ertykh]fi'7:.Jnelratrds, "met emtn eed daar'tujJen
gekoomm; .Mfltth. 2..IFl4. Dat q ook ,indien het mogelylc
wtJare, de uyt'Uerkorenenz..owden verleyden•

.,. De- Ztkethyd- in,de voorwerpen. 2: Tim; 1: 19. Het vl!f1e
fondament·Gft<s,ftaat, en%;.. R'Qm. rr: 29. W(lnt de·genade
gi'tltt en • 'rdejJi1J!;cthtl! 9n flmettlmneettf'., 'onberouwelyk:
,Dan. I:to:: toTe d~r ,,.,J z:.aIU"IV VtJIltverlofl worden, al dl
gevonden word ge{chreven te ~n in hn boek. Welke zeker-
hyd' wy beweeren tegen de tegenwerpen uytE.r:od. p: p. al-
waar M()ze~ van God eyfi, Delgtr my nu uyl uw boek, het
welkg., gefchreven hebt. Pftl. 69: 1.9" LatZtz..eUJtgedelgtwor-
den UJI hetboek des levenr:hee gene Openb. II :'19. met dee-
ze woorden uytgedrukt word. GfJd::;.at9n dcet afdoen uyt
her bfJekdes levens.. ' b. I-l~t
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a. Bewyzende dit gevoe1en

a. Uyt het yndevan allc,weritenGods. ,Spreuk, 16: 4. De
H EERE heeftalles gewY1Jgtpogna/', (1m :qner beand-
woordinge wil : ja oak den godlooz..en tot den dag. dl!s
kwaads, dat is, hy \Ycrkt en befruurt alles zoodaanig ~
dat het Gods voornemcn beandwoord, cn alles Gods
beandwoording is; even gelyk het werK"Vaneenuytfie ...i
kende J{onllenaar met het denkbeeld, d:tt hy daar Yah'
wyilyk in zyn vernuft .bcvat had, op't netfl:e ()vereen-
fiemt ell dat op een haIr beandwoord; al200 koomt ook
alles, ja zelv de godlooz..e te voorfchyn, en bcfl:uurt tc
worden, dat het werk de paging en lemagnanehou den l'aad
Goas beandwoord. Voeg hier by het voorbeeld van Fa-
roo. Rom, 9: 17· .

b. Uyt het welbehagen Gods, dat in deezen bevefrigtword.
Matth. IT: 2). 26. lk dank u Vader, Reere des hemels
en der aarde, dat gr deez..edingen voor dm wp;.e-n en vcr";'
flandigen verbsrgen hebt, en hebt dez..elve den Kinderkens
geopenbaart. fa Vader, 1-lIantalz..oo is geweefl het welbe-
haagen voor u. foh~ 1,2.: 37-:-4°. Daarom konden '9 niet
te/ooven, dew;le Jez..aias wederom gez..egt heeft, hy heeft
haareoogen verb lind , en haare herten verhard, enz...

e. Dyt de ontkenning dat de oorzaak in den mens is. Rom.
9: II. 18.

b. Verdedigcn het ze1vetegen de tegenwerpen:
1. Uyt de plaats, 2 Petro 3: 9. De Reere is langmoedtg

over om, niet willende dat emige verloren gaan, maar
datze aile tflt bekeeringe koomen.

2. • U yt de ~evolgen tot het ongerymde, dewyl zy voorge-
ven, dat ons gevoelen

a. God, enonregtvaardig, en tot een Tiran maakt,
b. Het Stoi's noodlot invoert.

I I I. Is het ynde, de betoonil1g'van ,de eere Gods. Rom. 9: 17.
De Schrivt :,egt tot Farao, Tot dit z..elve heb ik u verwekt,
cp aat ik in u m)ne kragt bew..yz..enz..owde, en op dat ffl.)nen
naamverkondigt wcrde op de ganjJe ilardI'.

IV. De Ygenfcm:ppen, welke wy in't algemeenc.beflayt, en in
dat bezondere van de Verkizing aangetekent hcbben) Zyll al~
:tins dczelvde; , , ,

L 'BE..
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,.B"£ t RAG TIN G.
'Gelykwe HE THO 0 G ST EGO ED te vooren als Meaedee/:-

baar gezieti hebben, even alzoo hebben wy, door de cere van 't Befiuyt,
het zelve nu o0k gezien, alsgoedertirend, en firekkende tot de daadclyke
mededeeling zyns tclvs, naar allen den rykdom dcr genadc; dog zoo nog-
tans, dat het op eene bctaamelyke ordening en wyze gefchide, zoo dat het
zyne groote goedhyd nict mededeelt, dan aan de uytverkorcne zondaarcn,
dewelke God wil hailigen, en tot zyne cere en heerlykhyd bekwaam maa-
ken, maar geenzins aande verworpelingen, dat is, aan de zondaaren di
in de zondegelaaten zyn;: en dat tcn teken van zyne onberifpelyke vry-
magtighyd.

H 0 0 F D DEE L V.

Van de Schepping.

GEI'1k de Wille Gods kragtdaadig is, even alzoo is ook zyn Bdluyt;
na~lemaalGod alles werkt naar den raad z:.yns witlens. Efez:.. I: 11.

Ovcrzulks vereyfr dcordcning ,datwe befchouwen op wat wyze God, in
gevolge van zyn beHuyt~ in clcr tyd gehandclt, of liver, gevrogten in der
tyd voordgebragt heeft .. Naarde verfchydcne betrekkingen tot <lcgevrog-
ten, verkrygt de kragtdaadighyd van den Goddelyken wil ook vcrfchydene
afi1aamingcn, na datmen de fchcpzclen, of in hun 'llJorden, of in IJurt
:z;,m, of in hun werken aanmerkt. De eerfre bezonderzoorte van di kragt-
daadighyd word genaarnt ,Schepping" detweede Onderhouding, en de
derdc Befluuring. Dog de twee laatfrebezonderzoorten koomen ook voor
onder den genOl,eenennaamvan Voorz:.inighyd.

DES C H E P PIN G .is di kragtdaadighyd desQodddyken wils, waar
door God den dingcn, ill Zyl1befluyt tot de tockoomfrighyd bepaalt, aI-
leen door 't gebied zyns wils hun begin cn oorfprong gege~en neeft, t~t
hetooniuge van de heerlykhydzyner wyshyd, roagt, en alZl11Soverboodl~

~~ g~~~trebreers betekent het woord bj~J, ~i~e dingen nuaken, de~
welke
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welke nooit te vooren aanwezig geweefr zyn. Num. 16: 30. le:{,.4F
7. fer. 31: u. BdrJ 'Jehova ae HEERE heeft watnie'UJJge(Chaa-
ten op de aarde; de Vrouwc:{,cU den Man omvangen. En dus Huyt het
111

a. Een oorfpronglyk werk, het welk den dingcn, buyten God, hun
cerfi:e begin en oorfprong byzet : waarom het' tegen ondctfchydcn
word-met de woordenj(J:{,ar en gn.tfd, dewe1keopdrenen voltooijen
hetckenen: verge1yk fe:{,. 43: 7. Kdol hannikm bifchni velichbhod
berathiv je:{,ax thiv aphgnajithiv. Em idet, di nam' mJnen naam ge-
noemt is, en dien ik gefthaapen heb tot myner eere, diert ik geformeert
of opgeciert heb, en aien ik gemt1izkt, of voltooit heb. G~n. 2: 3.

b. Ecn zeer magtig werk, dat door Gods wenk en ,wi,lenke1yken·aUeen
gcvrogt is, en ovcrzulks voordgebragt is door de 'eewige·krJgtGods.
Openb. 4: II.GJ hebt alledingen gefChaapen,en dooruumt,'wille z')n
z.:y, en z.yn:{,cgefChaapen. Rom. I: 19. io. ZJne on:{,ienlyke dingeiz
worden van de Scheppinge der werreld aan, up ae [chep:{,elen verftaan,
en door:{,ien, beJde ZJne eeu-wig: kragt en GQadelykh!d , ,enz..

B. De zaak zelv: alwaar1l1aanmerklOg koomt' .
A.- DE D A AD· ,vah voordbrengen: dewelke,dimbevat word of aIs

'a. Onmiddf!lyk te w~g brengende'~ dat' d@\.tliiigen,.'ul'het befluyt
, voorbegrcpen, overgaan van het niet zyrr, , tot het zyn; zoo na-

. lUelyk,datzegeen voprbefiaande fioffe van cewighyd gehad hebben:
het geenwe tcgen deSodnianen en andere pftudo-philojOophous)
'l:erkeerde !17sge~ren /.
a. Bewyzen', ' " ,',',..

I. UytdeS'eheppingder onbereyde Ahffe.'.(Jen. I: r. 2.. In
den be~inne fChiep God den' hemer, e'll.de;de itarde, de aarde nu
was tohou vabhohou, woeft en ledig, of oncierlyk en onge-
grond; het welkeLalomon uytfrrekttofYlJofCh tinap},roth tebhCl~
den aanvang van dej10fkens der 'Werr~ld. Spreuk.8: '2.6.

2., Uyt de gettlygeniIfenv~n Paulus, ditllY,&:Wuklykgenog,ey[...
,,[ellde.·~otn'l4:tI7.., t!Q~r:oe~t~'ed!ngenJ,d! ni~t?:-ynals of:{,(1

wadffl/; 'ffl/J!:-~t'!~l;"'J!of!1'\hetge)oo'tJe~'fJe?:ftat11iwJ dat de
werreld door't w(}or Gods ii t~MeJiI,,\:,afz..oo' dat de dingen
dimen :{,iet, niet geworden:{,yn 1!YtdingeJi'di ge:{,ien '1;I/orfl.en.

b. Bevryden wy van de tegenwerpen, waar in ze ~anddllgen,
1. Daruyti1iet nietsWOl1d.!,. " " ... ";,, ' ,\)

z., Dat de verwerd'en·klbrhp voOrbefiaan he~ft. ,Gen. I: 2.•

.3,' Datter va'&eewigeheu:...e1erigewaggcmaaktword;Gen. 2.9: 2.~.

L z. b. Mid-
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b. .LViddeiyk.1 h:~ig~yndeomtrent ewe onbekwaame fioHe, en di

bereydep.dl;:~\:n.eenige bClonderzoorten te doen zyn, hoedaanig'de
voordbrenging is van den mens llyt fiof, en de voordbrenging aI-
ler dingen na de gefchaapene onbereyde fioffc.

B. DE MAAKER en de OORZAAK van dit voortreffelyk
we.rItis G OD ALL E EN: tegen dc Arrianca, dryvcnde de

'1"1" yoorb,efl:aanlykhyddes Zoom, aJ:;heteerfl:e fchepzel, en tot het
werk der eerfl:e.Schepping a;lngenomen. H. Dw. Op dat zyne waa-
re Godhyd daar uyt niet befioten wcrde: .AIs medetegen de Pausge-
zinden, di. in de Leere ,der Ovcrzelffrandiging hunne Priefl:ers tot
Schcppc:rs van onzen Schepper fl:ellen: tegen dewelke wy dit bewce-
ren.
a. Bewyzendehetzelveallecn aan God toe te koomcn.

I. QQ\.&t hydi eene voor zig aileen behoud. Ie,t:. 40: 26. 28.
Ziet wi deez.e.ditlgengefchnapenheeft; di2;.eallebJ noame roeft.
En 44: 24, lk ben deH E ERE di alles doet , ai den hemet
uytbrerd, ik alJeen) en di de aar-deurtfpant door mJ 2;.efT!. Ell

volgens lob 9: 8. Di aileen de hemelellUJtbreyd.
2.. Om,~, hy zig daat;GaOl' onderfchyd van de Coden der Hrde-
·,nrn. Pfal, 96.~,1.· ..AJle de Goden der volkeren 2;..,nElilim Af-

goden, of een l1iet: m.aarde H R ERE heeft de hemelenge-
maakt. fer. 10: I t.Aldus 2;.ultgrlie6len tot hen 2;.eggen: de
God£n di.den hemet en aarde niet gemaakt hebbelt, ~ullen vergaan
van J.e-,' aarde, enz..

3. Om dat hy d~ fchepzelen van dit werk uytftuyt als oom;1gtig.
, {ok'j,f$: 3.3'; Weet-gr·deordittan;ien,des·hemels, em:". Matth.6:

;l.7. ''Wi dqg van u". kan mef ,/;e2;.orgtte J:.JN, eeneellc: tot gne
lengte toedoen? .

. 4. Om dat een w~rk, alleen ~oore-en wenk .en gebod te verrigten,
gem werktuygige oorzaak toelaat: en ZOoda.·U1ig is't werk cler
SF11cPpil~g,. k2;.. 41: 4. Wi heeft dit gevrogt en gedaan. roepen-
de de geJlagtenv(~n d,enbeginne.? Ik' decH EERE di de eerfle
ben) en met de iaatjle. ben ik de~elvde., Ope»b.4= I I. GJ hebe.
aile dingengefchlJap.en, door uUlen WILLE 9/1,::';, €It 2:.JnZA
gefChaapen. .

b. Verdedigende het zelve.ookteg~ de t-egenwerpingen .
a. Dat de Zoon als de wetktdygige oQfzaakbegrepen word. 1m. It

• '< " 3.. 10. Alle dinge11;-9n door..""", geffl(JlJkt:.,,en under hem is
'- • . .,ge~_ ~il1ggemaakt '- dat gemaakt is i en de werreld js door hem

gemaa~ b. Uy~
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b. U yt aanmerking van Gods kragt, di fchcpze1en hccft konnen

voordbrengendi een groot vermoogen hebben om te werken,
derhalven ook om te konnen fcheppen.

c. OQk daar uyt, dat hy,den fchcpzelen vergunt heeft wonderwer-
ken te docn: N u dan di een oorzaak van wonderclaadenzyn kan,
fchynt dat ook te konnen zyn van de Schepping.

C. HE T G E V R0 G T of het voordgebragte, 't welk he~ G E-
HE E L - A L is, wc1kers voornaamfie Dee1en voorkoomen oRder
de naamen van Heme! en .Aarde, te gelyk met derzdverheyren en
inwooncteren. Gm. I. I. In den beginne fChi1JGod den heme! en de
aarde. Vergc1eken met Gen. 2. I. .Ahl>o z.yn volbragt de heme! en
de aarde, en al haar heyr.' Hand. 4- 24' Heere, g1 z.yt de God, di
gemaakt hebt den heme!, ende de aarde, ende de Zee" en aUedingen
di in dezelvt1 zyn. Ziet oak Hand. 14. 1'). 17. Dat g1 u z.owd be-
keeren tot den'levendigen God, di gemaakt heeft den hemel, enz..
gueddoendevan den hemel , ons regen en vrugtbaare tyden gevende. En
17. :!. 4- De God di de wen'eld gemaakt heeft, en allesdat daar in is.
Evenwcl fiaat hier ook aan te merken, dat Mozes, houdende eeo
bowkundig beleed, onderbeyde deeze betekeniiTen v00rlllaamdyk het
oog heeft op twecderlye wooningen, te weeten
aa. De Woonflede der Engelen, voorkoomende onder den naam van

Hemet IKon. 8. 27. De hemelen, ja de hemel der hemelen zow-
de u, te weetcn God, niet begrypen. Van den Jerden heme!. 2.

](or~I2.: 2, 3', 4. welkers heyr Erigden gellaamt word. Luk. 2. q.
Van /ionden aan was met den Engel een mennigte des hemelftn he;r-
iegers. Vergele.ken met Matth. 26. ')~. Of meentg'Ydat ik mJnm
Vad6r nu n~t kan bidden, en hy Ut! my meer dan twaalf Legioenen
EngeLe'nbJ'z.etten. Overzulks moct onder de 1chepzelen getelt wor-
den.
a. Den Hemel cler zalige Zilep. Hebr. I r. 10. want hy" Abra-

'ham" verwtrgtte de Stad di fondamenten heeft" weLker;Konfle-
niJaren BowmeeJfer God ;s.

b. De Engden, door dewelke wy fchepzelen verftaan, di enkcl
gceftclyk Zyll, of geeften di niet gewoonlyk met een lichhaam
gepaart gaandc, met verilind, wi!) en magt verzien zyn: wel-
ker Engelen "
I. Aanwezen, het Euange1i hier met de Farizeell, hier van een

rtgt gevoelen hebbende, tegen deZadduceen v:dl:ftelt. Matt.
?-2. 3o• .l/1aar:g) Gods kinderen ~ ~Ii ali£ngelen GQdsin.

L3 "den
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den heme! .. L.uk. 20. 36. ZJ :qn den. Engelen geiyk. Hand.
23.8. Zeggen de Zadduaen dat'r geen Opftandinge is, noch
Engt!l, noch getfft: maar de Fari!--een bel;den het heyde.

2. Hunnen Geefielyken of verfiandigen aard bcvefHgt de H.
Schrivt met de woorden r{)uach en pnettma gee.ft. IKon. 22.
29. Doe ging een geeft uyt. Pfal. 104. 4. Hy maakt maiachai
rouchoth, z.yne Engelen gee.ften. Om welken a:lrd tc bcmerk-
tekenen moetmen aanmerken, dat aanhen toege[chreven word.
a. Een Verfiand. I Petr; I. 12,. worden de Engelen gczegt

parakupfai begeerig te z.yn om in dj dingen in te ;:;.ien. Waar
in met eenen aangewezen word d~ yndighyd van hun ver-
{hnd.

b. Een Wil ter gehoorzaamhyd aan God. Pf. 1°3.20. Loovt
den HE E RE z.yne Engelen , gy kra,gtige Heiden, di z.yn
woord dfJet, gehoor;:;.aamended.:ftemme zynes woords.

c. Een Magr. Pftl. 103, 20. 2 Thejf. I. 7. wordenze ge-
naamt dt! Engelen dunameoos autou, ;:;.ynerkragt.

3. De ontkellning van lichhaame1ykhyden verderve1ykhyd Luk.
20. 36. Zy konnen niet meer ftervm: wlmt z.y z.yn den Enge-
len gelyk. Hoofdft. 2+ 39; Want een gee.ft heeft geen vices en
been, en;:;..

4. Datze Schepzelen zyn, of voor den beginne niet aanweezig
geweefr hebben, blykt uyt Pfal. 104. 4. By maakt 7-yne En-
uelen gee(fen. En 148. 2-5. Loovt hem aile Z)ne £ngeJen .

. 1(ol. I. 16. 17. Schoon.van derzelver Schepping.
a. Dc Tyd nietbepaalde1yk aangetekent is; dat di niet te mill

tot het beginfTcl der Scheppinge betrokken moet worden,
mag men billyk beDuyten uyt Gen. I. I. vergeleken met
'Job 38.6: 7.. Doe de Morgenfterren zaamen 'vrooiyk zon-
gen, en aile de kinderen Gods jUJchten. Name1yk, deeze
hailige Geefren .waaren in vreugde en blyd[chap opgetoo-
gen, wanneer de aarde; opden derden Scheppingdag, gc-
grondvefr wietd, zullende tot cen [chow-tanned en van de
wyshyd, en der geregtighyd, en der barmhertighyd Gods
verfrrekkcn: jaook tot eenwoanfrede der ~enef, di klee-
ronomein floteerian, de z.alighJd be-ervm moejen. Heb~·. I:
If- enz.

,b: Het getal der Engelen is.vee1vuldig; Openb. '). I I. Haar
., geta! was#enduy;:;.endmaal #enduyz..endm) en duyz.gndmdaal

uy-
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duyz..cnden. Dan. 7. 10. DU'YzendmaaldUJzenden dienden
hem, en tienduyzenrlma<zltienduyzenden ftonden voor bem.

t. Derze1ver e~rfte geboorteftaat is goed geweeft, zoo dat,
di kwaad zyn, dat zyn geworden door afwyking van hun
cerfl:e bcginzel. Jude vers 6. Zommige Engelen di hun
hegin.ftelniet bewaart, maar bunne woonftede verlaaten heb-
ben, enz. Joh. 8. 44- W crd de Duyve1 gezegt, in d~
waarhyd niet ftaande gebleven te qn. Egter zynder em
genogzaame mennigte in 't goede bevefiigt, dewelke Kin-
deren Gods genaamt worden. 'Job 1. 6. Als de kindere1'l
Gods kwaamen om zig voor den HE E E E tefte/len.

d. Het ynde is, om dienft te doen ook in di dingen, de-
welke omtrenr Gods ygendom verrigt moeften worden. Pj:
103. 2I. Loovt den H R ERE aile zym heyrJchaaren, gy
z..ynedinaars. di 9n 7yelbehaagendoet. En 148. 2. Loovt
hem, den HE ERE, a/Ie9ne Engelen: /oovt hem a/l~
:gne heyrjChaaren. Te wceten, om dat de HEERE aan
de Kerke verfchcen vol van genade en waarhyd. Jez. 6. 3.
De eme riel tegen den anderen: Hailig, hailig, hailig, is
de HEERE der heyr[chaareti: de ganfle aarae is zyner
heerlykhyd vol~ En gcvolglyk oak ten dienfl: del' geloovi-
gen; als Matth. 18: 10. wcrdenze genaamt de Engelen der
kleyne, di altyd in de hemelen des Vaders aangez~gte zien.
Heb't'. I.' 14. Zynze niet a/Iegedienftigegee.ften, di tot dienft
trytgezonden--werdenom der gener wille, di Je zalighyd be-
erven zulle.'1? a16zynde derzelver mededienftknegten. Opmh.
19: 10.

~b. De Woonftede der menften, onder den naam van Aarde, en aI
wat in dezelve is; aUehet welke van Mazes bowkundig aangemerkt
word, in betrekking tot het men£Ielykgebruyk, op dat de mens):
als een bewoonder der aarde, gemaklyk daar in zow konnen woo-
nen tot prys en eere van God; .zynen Schepper, als dewelke alter
men{[enkinderen niet te verger:vsgejChaapenheeft. PI 89: 48. Hj
heeftze niet gefthaapen, datz.e ledig 9n zow, maar heeftze gefor-
meert, om datmen daar in woonen zow. .T e weeten di gene , de-
welke hy door den waaren Zaligmaaker, befioten heeft te zaligen•

. ']ez.. 4: 18. In dcwelke het hoofdwerkftuk is de MEN s.
.A. Wien een Jichhaam van God toebereyd is uyt het fiof der aar-

de, Gen. ::.:7. ten wclkers opzigt het zdve je;;.ergenaamt word:3'
~l1l
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en God vergeleken by een Pottebakker, hebbend.e deszelvs wcrk-
tuygen en ledematen bekwaam gemaakt am 't gebied des wiIs op
te volgen ,en geduurende het uierlyk leven beweegbaar te zyn.

B. By het ze1ve is eene zileof geefi gevoegt, di in't binncnfre
des lichhaams gcfchaapen is. Zach. 12: I. De HEERE [preekt~
di den hemel uJtbreydet, de oarde grondveftet, en des menfJengee}
in :yn binmmftt!formeert. Hier van daall word hy gcna:1mt) God.
aer geeften van aile vim. Num. 16: 22. Deezc menffelykc geeil:
I. Is in opzigt van :ynen oorJPronggcfchaapen, niet am uyt een

nook voordgezet te worden, maar om door een geduurige
Schepping by dat lkhhaam, tot het welke by gefchiktis, ver-
voegt te worden: het welke wy fiaande houden tegen de Lu-
teranen, en andere, dewelke ontkennen, dat de oorlpron-
gelyke ervzonde bekwaamelyk verklaart kan worden, zoo niet
de ziel uyt den tronk voordgezet word.
a. Welkers tegended wy bewyzen uyt de bygebragte plaatzen,

di de Schepping der zie! van cen igdyk mens vm frellen.
b. Beweeren tegen de tegenwerpen, ontleent,

a. Uyt Gen. 2: 2. alwaar gezcgt word, dat God ger:tft heeft
van alz.:y11",,'1/!erkdat by gemaakt hadde.

b. Uyt Gen. 46: 26. alwaaraile z..ilen gezegt worden uyt de
heupe der Eetjlvaderen gefProuten te :yn.

c. Dat de mens geen mens voordbrengt, zoo by ook de
ziel niet voordteelt.

I I. In opz:igt en betrekking tot derz"elver duurz..aamhyd, votgens
dewelke wy van: fiellen, dat de mens eenen onllervelyken gedl:
ontvangen beeft, dat is) di na den dood, am des Iich~aams
olldloopillg, niet vergaat, of vernitigt word: tegen de So-
cinianen, di deeze altyddlJ.urendhydaileen van de genade af-
l~yden, om van: te bouden) dat de zilen del' godloozen met
den dood vernitigt worden.
a. Het regtzinnig gevoele~ fiellen wy vail: uyt de plaatzen.

Pred, 12: 7. Dat het flof wederom tot aar4e kee-,e, als het
geweejl is: en de geeft weder tot God keere , di hem gegeven

. heeft. Voeg hier by, Marth. 10: 28. Vreeft u niet voor
ae genetl di het lichhaam dooden, en de .::.ileniet konnen doo-
den p em:..

~. Venledigen het tegl:11de tegenwerpj,ngen, genoJPen uyt
d~getuygplaatzeQ. ."
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il. Waar in de dooden gezegt word~n God niet te loven.

Pfal. 30: to. Zal u hetjJQfloven ~ En 88: 12. Zal u-
we goederiirendJ:;din't grafvmelt'lvorder.t? En I 15: 17.
De doode z..ullenden HE ERE niet prJz..en. 'Jez... 38:
18. Het graf z..alu niet loven; de dood z..(llu niet pryz..en:
di in den kuyl n~derdalen, z..ullen op ttwewaarhyd m4
hoopen.

,.. In dewclke zy gezegt worden niet te zyn. PJaI. 39: 14.
TVendu van my af, dat ik my verkwikke, eer dat ik fJe-
nen ga, en niet [meer] z..y. Matth. 2: 18. Rachel be-
weende haarekinJiren, en wilde niet vertro{}jiwez..enom
datu niet z..yn.

3. Waar inze.vergdeken worden hy de Beefren. Pred. 3:
18. 19. i'ik z..eydein mJli. herte v~n de gelegenthydder
menffen kinderen, dat God hen z..alverklatTI"e11,en dat %.J
:vtllen z..ien, en dot z..r[als]de Beeften qn aan haar z.el-
"l)en. Want wat den' kinderen der menjfen wedervaart,
,dat wedervaartook den Beeften, en eener/; wedervaart
hen [beyde]: gelyk di flervt, ahao jJervtdeiz..e, en:::y
aile hehhene~nerJ)adem, en:de UJ.t1Jementhydder menJ{en
boven de Beeften isgeene.

C. DE WYZE van voordbrengen befiaat hier in, dat het een agter-
volgend werk geweefi is; want alhoewel God alles te gelyk Gerlykhad
konnen voordbrengen, zoo leeraart Mozes egter, dat't hem andel'S
goed gedagt heeft, en dat hy de aarde tohlJuvabhohou, woejJ en ledig
gefchaapen heeft. Gen. I: 2-. dat is, mg nietverciert engefondeert, en
duyfiernilfe was op den afgrond) maar dat hy voorder dat ganifc werk
binnen zes dagen verrigt neeft.
Des eerjJendags werk is geweefi het Ligt, cn te gelyk de beweging des

aardkloots om hun ygen [pi}, om nagt en dag te maaken. Het Ecrnge-
fchaapen ligt begrypen wy, in het maken del' Ligtbolletjes, met di inge-
fcbaape bcweging aileen, en poging om van hun midde1punt af te wyken.
Gen. I: 3-)'

Des TweCfleclagswcrk is geweeft, de affeheyding de-;bovenjle Wateren,
met di in Wolken te verzaamc1en, en.den (a) Dampkecrkring del'Aarde
uyt t~inaaken. Gen. I: 6-8. Zy wyken van clerwoorden eenvaudighyd
te verrc af, di de Schepping del' Zeen aandeezen dag tocygenen ..

Des Derden dags werk is geweefi, de vergadering der benedenflelVateren
finnen de h9l/igheden. G'en. x: 9. 10. dewelke in de J:;I. Schrivt genaamt

fa) Athmo(phaera. M word
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word de grondvefting ..atlr .'aIJ'de J6p dew-ateren , . ofliv~r benejfen de Zec'n.
,ob 3£:4-8. pral. 2i: '1.2. De '(larde is.,des HEE'REN; hy heeftze
g:g~md, gnal jtl~mim op, of ne.ffims de Zeen, en heeftze geveftigt op de
rWtrm. Doet hler by P[aI.J-04: 5";9.. Als mede de voordbrenging van
AardgewQJfen en Boomen, door we1kerstuffenkoomfi de mefls val! "oedze1
Yerzorgtis. Gen. I: 11-11.

Des Vierden dags werk is geweefi, het maaken.derHemelj[e Ligten Gm.
I: 14-1,9. Het welkewy ond~rftellen gefchied te zyn ,:door het byeen-
keotnen vaneen grooter menmgte der eerfte hemelfioffe, met het invallell
van het infwe1gen der zwakkere draykringen, waar van daan de middelpun-
'tige vakken te meer vafigezet zyn, en met een grooter menn~te derfynfl:e
fioffe opgevult, am da~ligt, 't welk wy nog dagelykszien, uyt te fchiten.

_ Dei Vyvden dags werk was" het Scheppe~lvan Vif[en en Vogelen, wcl-
"ker gene de Waterenen "d~z~ (~ L.~gtd0,or"IKvon en bewoonen zowden,
terwyl ntI deZon',~at liekl:er\E>ag.::ltgt,dl.t f\uyme'Werrcld-vak met zyne
Warmte beftraalde en koefl:erde. Gen. I. 20-2 ~.

Des Zefde~t dags werk is 1geweeft de Schepping van ltlleDire1f, en yn.•
delyk Mkv<\n' de'ti 'mE NS ,diltlaat1teProl\'l'kftuk tot y~ltooij.ing van alle
:Ot werk Gods. ,Gen. ~I;!:lf-31.·Wdkezes d~ Scheppmg met onaardig
lndeeze Laryn«e Veerzenurtgebeddword ~dewdke wy getragt hebben J

zoo goed a1swekonden naar te neurien.

Prima dies coelum, terram, fucemlJue crelPVtt.
Altera diftenditJptttium , .difcrimenaquar.um.
Tertia ftcernensundas, .aat g'Mminaterris. .
Qt1arta creat Solem. LtJnltm,: cD'eleftialjue ·.Aftra.
Qt1inta dedit PifCes " '~dl!m 'genus iom1tevoi4nUJm: .
Sexta tulit pecudes, Hominem quoque ,quem Deus pfe
Condidit, hincoperis requi~s, lux Septima fulJit •

. 'Dat is:
Op d' ~erflen ,Dilg fchiep God den Hernel., .'t l;igt end' Aarae.'
De Tweede 't dcellyk ruym voor W olk en W"ter bam·de.

De dr:rde :bragt de Zee, en't Gras op 't Drooge vO?fd.
De JTierde ZOll en Maan, en Stet' aan ' s Hemels ooRi.

I De vyvdedeed den Vis en al 't Gevoge1t leven. ••
De ZeJdeheeft ,aan,d' Aard' Gedierte en M.E N S g.cgeven."

De Zevende fchan RuO: ~'.enaan 't Gefchep een per~.
D:iesUgent God diendag) en Hailigt aI zynwerk. .D.HET
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D. HET GEVOLG daar van was de rufr. Gen. 2.2. beteekenendc

eene onthouding vall eenige voordere voordbrePlging der dingen, zoo
l'bt'r namaa1s.nt)th ni!e btzdnde~poltep v.andiJlg~!1vqordkomcn, nog
voordgek00men zyn. .

E. HE T Y N D E V'an de Schepping,is.,& ~oonil1g nie~ aIleen vall
zyne eewige magt, eer en heerlykliyd, maar ook van aUeTheoteetosGod-
hyd. Rom. I. 20. YVant z.,yneonz.,ienlyke dingen worden van de Scheppin-
ge der 'werreldaan, ~'1t·defthepz.elenverfta(m, be}d~ z.:yneEEWMJ1?
K RA GT en GOD DEL YKEY D. Vergclekcn met RoQjdj1. II ...
36. Want uyt, hem , en door:hem, en-:tot JJf]m:qn aUe dingen. Bem q
(fe heerlykhydin der' eewighyd. Amen; En.Ope:nb. 4. I I. GJ Beere z.yt
waardig te o.ntvangende heerlykhyd, en: de eere, en de krag-t: want gJ
hebt. aile dingen gefchaapen, en doot' uwc:n wille y'n. z..y., en· :<s.JI1z.ege-
fchaapen. '- .

BETRAG:TINGE .•
HE T H 00 G S T E (; OE D word uyt aanmerking van de Scher~

ping, ons niet aUeenaangeprezen, als mededeelb;mr , . maar als zig met 'r
daad mededee1errde; en zig voorder zullendc m.edeueekn. Want; Ret bied
zig aan, ,', . , r, '. I

A. Als de {pringbronne van aIle zaakelykhyd, met he,t hoogfre regt in all~
fchepzelen uitgedrukt, alskonnende van het zyne aUesbcjchikken, zoo
a1shy wil: en hebbende zyne onuytputtelyke magt , do.or de Sch~pping
gefraavt, doet alleen door een wenk en enkcl bevel.'aUeswat hy wil en
hem gclievt; want by roept de dt'ngen, di niet z..yn, als ofz.,ewaaren.
Rom. 4: 17. Ovcrzulks kan hy daar van en aan, i~ldien't hem zoo
goeddunkt, aIlesnemen cn wedcFom geven.

B. Ais gencygt en vaardig tot een grooter volmaaking van den mens, heb-
bende niet alleen de aarde, met een vol gebruyk van aUedingen, tot

.eene woonfrede van des menffen vretnde1ingfchap gemaakt; maar oak
den herner tot zyne ecwige verblyvplaats, verzdt met eene onuytfpreke-
1ykeheerlykhy<i, toeberyd, waartoe hy,zyne beproevde live1ingen den
toegang gunnen kap: zoo dat het midsd.ien zoo lHaarals de hdderemid-
dag-zon uytblinkt, des menifen hoogfte goed niet alleeo gdegen te zyn
in de giniting van zynsScheppers gunfr en goedwillighyd, maar dat oak
di met de uyterfre vlyt gezogt moet worden ; en wy onze zilen met we1-
doen in handen van onzen ge.trouwen Schepper bevclen moeten. 1 fetr.
4: 19· Zoo dan ook, di lyden"naar den wille Gods, dat z.y hun.ne %.,ilen,
[hemlais den garouwen S&bepperbevel'en met 'lvii/dam. .' .',

. M 2. HOOFD~
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H O~O F D DEE LVI.
VA1J Gods Voor~i12igbJd~

Dl! tweede van de uytwendige werkingen Gods is de V0 OR '1.r~
, N I G H Y D, dewe1keis eene geduurige Scheppinge Gods, alleen

in betrekking en in eenig opzigt van de Sdiepping verfchil1ende, voor
%00veelze is de grenspaal waar aan toe·, zynde door de kragtdaadighyd van
den Godddyken wille,. der fmepzelen, van het nietzyn tot het aanzyn 0-
vergebragt; biyvende duuring,. en volhardende werking tot dien' befi:em-
den grenspaal; 01' dat zy, even gclyk in hun worden, alzoo ook in hun
%ynen werkcn, van God afhingen; zoo dat. de GOD DEL Y K E
V 0 0 R Z I N I G H Y D de tweede' uytvoering van den Goddelyken Raad
is-, waar door God ~ volgens zyne eewige vQorweetenfchap,en bepaali8g.•
de gefchaapen.edingen, ~oo ten aanJ:.,iendeT be:::.onderJ:.,fJort:n,als ten aa~,.
z.ien van em tgelyk ondeeltg, onderhoud, en hurmc werklllgen zooda3111g
befrunrt, datze alle hun ynde bereyken moeten.
A. Het 'U/90rd.Vooyz.i.nighJdis van ecnige bewindhebbing ontlcent,. zoo

in 't borgerlyke als in't huyifdykc, en bctekent eene bezondere zorge
over de befruurde dingen. Ten aanzicn van 't borgerlyke, zegt Ter-
tullus tegen den Stadhouder Felix, Hand. 24: 3~Dot wr grooten vredtl
do.or u bekoomen, en dat [veele] loffilyke dienften dee:::.envolkegefehideH,
4-ooruwe voorz.igtighJd Magtigffe FeLix, nemen wy. gan(S.elyk en over at
met aile dankbaarhrd aan. Ten o1'zigt van 't huyifelyke. 1Tifl.'. 5': 8.
Want :::'00 imand de :gne, en 1,IoornaamelJk [:gne] huyjgenooten niet ver-
z.orgt, di heeft het geloove verlochent, enJ:.,. en word tot God overge..;

• bragt Gm. 22.: 1+ AbrahlZm noemd~ den naam van di plaat:::.e, alwaar
hy lzaak otferenwilde,. DE HEERE ZA L 'T VOORZIEN:
daaromheden ten dage geugt word, op den berg, 1ehova jdacb, des

• H EE REN :utl't voorz.i.en worden.
:S. De Waarhyd der zaak" of het aanwezcn der Voorzinighyd is in de

Schrivtllurlyke Leere khar en kennelyk. Gen. :u: 8. Abraham van zy-
ncn Zoon gevraagtzynde, waar is't ~{lm tot het brand-offir? heeft ge-
Imdwoord: GOD ZAL 'T VOORZIEN. Hetwelkvers 13.
bleek, in den Ram" di agter hem ;Jt de firuJken Veru'ert was, . welkm
8J ojferde.. Hand. 17: 2. 5,' 2. 8 •. Alz,.t)t) God :r:.dr;ajjm 1m lei/en) den {!.•~, . ,'.. ~ liim,
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dem, en aile dingen geevt. In hem leven wJ, bewegen ons, en gn wJ. '
Hebr. I:~. Di aile dingen draagt door't woord z:.J'nerkragt.

C. De Daaden enwerkingen der Voorzinighyd, zyn.
.A. DE ONDERHOUDING, of de o.nderfl:eul1ingder ge-

rchaapene dingen ,. dewe1keeen werk van de Voorzinighyd is, waar'
door de Befruurder van't Meelal den dingen" aan dewelke hy ecll'
begin huns aanwezens gcgevcn heeft, oqk cene duuring om te bly-
ven, of eene volharding, vergunt,- zoo lang het hem Dchaagt: de
H. Sdtrivtllur bevefl:igt deeze onderhouding. P(' 104: 29. 30. Al-
les wagt op u. Yerbergt gJ uw aange~igt, Z':J worden verfchrikt:c
neemt gy htllSrenadem weg:, ~y fterven) en keel'en wcder tot haren ftof.
Zend !J uwen geeft up, z,./}o worden~e ge.fchaapen, mg1 verniewt
het geiaat des aardrJks. Zoo ook Nehem. 9: 6. GJ z.yt de HEERE"
aileen, gJ maakt den hem€!, e.n den hemel der heme/en, en al haar
heyr, tie· aarde en al Waf daar op is, de Zeen en al 'f,vat daar in is~,
gr maakt di aile levendig. Kol. I: 17. .A/Ie dingen beftaan tY~men
door hem. Rebr. I: 2. l. Door welken hy ook de werreld {emaakt
beeft. Di aile dingen draagt doo'" 't woord z.yner kragt. Openb. 4: t I.
GJ hebt alle dingen ge.fchaapen, en door uwen witte z.;n z.y, en g.n~e'
ge[ehaapen. Encleeze is doende" '
;1. Omtrent de. onderhouding alier he~onder~oorten, waar door hy te

weeg brengt, dat geen zoort van fchepzelen verloren gaat, zoc»
dat na zoo veeler dingen wiflelvallige veranderingen niets derzelver
ontbreekt. Jez.. 40: 26. Heft uwe oogen op om hooge, en vet WI
dee~e dingen ge.fchaapen heeft, di in geta/e haar heyr voordbrengt:
diu aile by naamen roept van wegen de groothJd [gner] kragten, e1e'
[om dat] hJ jerk van vermoogen is, daar word'r niet een gemift.

b. In bet onderfteunen der ondeeligen, waar door hy een igelyk ding.
zoo doet duuren" dat het den tyd van hem beftcmt uythard, en
niet frcrvt ofvergaat, ten zy op zynen wenk.. Hier uyt ontfl:aat
her gcfchil van des menffen leevtyd, of di vaG:en pal fraat, dall
of di veranderlyk is? tegen de Arminianen, Luterfren, halve Pe..•
iagianen, en anderen,.. te vergf:evsuyt deezen vaftbcpaalden leev-
tya voor ecn .11O?dlotbedugt zynd~;
a. Her regt:z11111lggevoelen word f)ewezen'.

I. Uyt hetgezegde in de H. Schrivt. 'Job 14: ~. Dew}Je z.yne
dagen bejemt z.yn, het getal qner maanden bJ u is: en gf
z.re bepaalingm gemaakt hebt, di hy niet overgaan ~al; Pfal.
139: 16. U1/.Je oogen hebben mJnen on,gejormeerden klomp ge-

M 3 ti6n,
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:z;,ien, en altedeez..e dingen waarert in uw boek gefehreven, de
DAGEN aJs:z:.egeformeert :z;,owderrworden, doe nog geen
van diert was. Pf. 19: 6. Ziet, gy hebt mJne dagen een hand-
breed'geftelt, en:z;,. Zel" tot zoo verre, dat aile de h4iren-des
h01Jfdsgetelt :z;,yn. Matth. 10: 30. Voeg hier by Joh. 7: 30.
Maar nim't1ndJlileg de hand aan hem, want :z;,yne'UU R E was
nog niet gekoomen.

2. U yt den zaamenhang aIler dingen, in Gods befluyt bepaaIt,
di veral1derlyk wezen zow, ten zy deyndp:tal van '8 men!fen
I.eV~11, di tOt verrigting veeler dingen in deeze werreld ge-
fchlkt waaren, pal nond; Hand; 17: 26. En heeft up eenen
bloede het ganjJe.geJlagte chr menffen gemaakt, om Of Jen gehee-
len aardbodem tewoonen, befchyden hebb'mde-"aeryden te' voo-
rengeordineert, en de bepaalmgevan hanre wooninue.

b. Verdedigt tegen de tegehwerpen, di aandringen. ¢

x. De getuygel1iflen, di hee lang Ieven aan de gehoorzaamhyd,
en het verkorte aan de ongehoorzaamhyd aanhegten. Exod.
20: 12. Bert uwen Vader eN uwe Moeder, op dar uwe dagen
verlengt worden, enz.

2. Uyt de verlenging va~'t lcven van Hiskia. ':fez.. 38~I. aI-
waar Jezaias uyt Gods bevel zegt: Gy, Riskin, z.ult fterven,
en niet meer leven: voegende uyt dien zelvden Iaft, vers).
Ziet ik z.al vJftien jaren tot uwe dagen toedoen. Pfal.)): 24.
De mannen des bloeds en bedrogs z.ullm haare dagen niet tel"
helvte brengen. '

3. Uyt de onnuttighyd van 't gebruyk der hulpmiddelen, of de
Geneeskonft, di dit gevoden fchynt in te £luyten.

B. DE MEDE WERKING, dewelkezommige gemeenlyk 011-

·derfchyden van de Onderhowding, dog andere daar onder begrypen,
zegt alleenlyk cen betrekking tot de daaden en werkingen der fchep-
zclen, voor zoo vee! di' van (Sod' afhangende zyn: en gdyk de On-
derhouding een geftadige wedervoordbrenging aner dingen is, even
alzoo zegt de Meaewcl'king, zoo men dit woord dulden wii, alleen-
lyk ~en voordbrenging aller fchepzelcn met hmme werkingen, of een
kragtdadighyd van den Goddclyken wiI, te wceg brengende, dat aile
dingen te gclyk met hunne vermogens en werkingen zyn~
a. Kath arfin, Ontkennigiyk wecren wy een medewerkrng, di

a. (a) Gely,klyk is, waar door God van de Schoolge!eerde geftclt
word zynen invIoed te hebben op de werkingen veel e~r, dan

( a) Simulla,1eus. op
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op de werkerl'; welk ,gevoelen de doeningen der werkers metter
daad onafhangelyk maakt. '

b. Onver:fchillig is, dewelke .gefi:eltzynde, zow de werker om te
werken niet bepaalt, maaronverfchillig en in vryhyd gelaaten
worden om te werken en niet 'te werken: welk gevoelen den
wille Gods een onmagt toedigt.

b. Katlt thljin, Stelliglyk, begrypen wy Gods werking ,de eerfie ig.
ordcning, en ats de wortel del' meniTelyke afhanging in het wer-
ken, en dat met deH. Schrivt .. Hand. 17: 27. 28. By is niet
verre van een igelykvan ons. Want in hem leven wy, bewegen ons7

en gn wJ. Efez... I: I I. Filipp. 2: q. Het is God di in u werkt
beyde, het witlen, en hetwerken, .naar [z.-yn]welbehaagen.5Jez:..
26: 12. H EER E gy .hebt om aile onz..ez..aaken uytgerigt.

Co DEB EST UURI N G, di der Godclelyke Vool'zinighyds werk
is, waar door God aUedaaden, zoo lichhaamelyke, ats geefi:elyke.
of liver de bewegingen en denkingen, met allehunne gevrogten~
zooda.mig tot zyn oogmerk befluurt, dat niets van atlen zyn Yoorne-
men niet beandwoord: gdyk uyt het voorbeeld van Farao hlykt, waar
van Gad zegt, Exod.· 1·4: I 8. De Egiptenaars z:.etllenweet/!,n dat ik
de HE E R-Eben., wl!mrneer iJl.. verJHerlykt J;..td wrmien :aan Farao 7-

a(Jn z.)ne wagenenen (Janz.;ne ruyteren. Zie ook 'Je:z:..14: 2+ De
HE ERE der heyrfChaarenheeft ge:z:.wooren, z;.eggende: Indien niet
gelyk ik gedagt.hebbe, het ahoo geJChide, en getyk ikberaadflaagt heb-
be, het ahoo beflaan ul. beod. I): 18. De HE ERE z..al in ee-
rwighyd en geduuriglyk regeeren. PIal. 33: 9. 10. II. Hy[preekt, en
~tis~r, hJgebieden~tft{tat'r) enz.. Pftzl. lor 19. De,HEERE
heeft gnen throon in de heme/en beveftigt, ,en z..ynKoningryk heerft over
alles. Welk befruur begrepen word, or .
a. In'tgemeen, waar door hy alles opeeneevengelyke-wyze befiuurt:

en hier toe behool'en.
a. DeWetten aan de gefchaapenhyd: .gelyk fJob, 3~: 12. ,Jleeft:Je-

hova eteHEERE. tegen }ob.gezegq .Hebt.gy van uwedagen
den mo~genftond geboden? hebt g7 den dageraad gne plaatz..ege-
we%.,en [ als of hy zeyde: Ikde HEERE alleen en nimalld
anders, heb deeze Wetten aan de gefchaapenhyd :gegeven.

~. Dc ingcfchaapene nygingenen innige gefi:e1thedender dingen:
by voorbee1d zy de Mier, welkers uyging is tot eelle geduurig'e
werkzaamhyd. Spreuk. 6: 6. Gaat tot de Miren, gy IUJaard:
zJet haare wegen, dat is) hU:Oll€ingef~haapen~ wyzen van wer-

ken,.
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ken, en word wys: verge1ykook Spreuk. 30: 1+ 15. De Mi-
ren z.;yn van de kleynfle· (ler aarde, dog dez.-el7Jez.-ynwJS' met
wJShjd wei voorz.-ien. De Miren :gn een onfterk v(Jlk: eV&nwet
bereJden q in den z..ome-t"hunne [pyz.-e, enz...

.G'. De· bckwaamheden en geftcltheclen om Gods bevel te beand:-
woorden: gelyk Pfal. 103: 2 I. claar gezegt word, Loo"..Jtden
HE ERE "tle :qne heyrfChaaren , gy :qne dinaars, di:gn wel-
hehaagen doet.

'b. In't bez:eonder, wc1kedezedelyke voorzinighyd gen~l.Jmtword, en
in 't Koningryk van God en Chrifius k1aaruytblinkt; zoo dat het
hier de plaats niet is van desze1vsa:mmerking.

D. DE BREEDUYTGESTREKTHYD derz.elverVoorzi-
nighyd, waar mecle zy zig tot aile en cen igelyk ding uytftrekt, ja
tot de allerkleynfte, als oak tot alle tweedeoorzaaken, 't zy dat di
uyt de noodzaaklykhyd vari hunne aangebore gefte1thyd, het zy uyt
gebeurlykhyd, of het zy datze vrywillig werkzaam zyn.
a. Dat aile en em igelyk ding ,ja de al1erminfie dec Goddelyke regc-

ring onderworpen zyn,
4. Bcwyzen wy tegen zommige, di over de kleynftc dingen 'in

twyffel zyn, cn dat met uytdrukkelyke plaatzen Matth. 6: 26.
28. word gezegt; Aanz..iet de vogelen des hemels, dllt:g niet
z..aai.ien, noeh maaijen; en uw hemetf[e Vader voed [nagtans] de-
z..elve; aanz.-iet de letien des velds, hoe 9' waJfen: z..yarbeyden t

noeh fPinnen niet. Matth. 10: 19. 30. U70rden niet twee muJ-
kens verkoft om eenen penning? en niet een vtm dez..elve z..al op de
aarde vallen z..onder uwen Vader. En ook ftwe hairen des hoofds
z..yn aile getelt. Pfti. 145: 15. (6. Aller oogen wagten op u,gy
geevt hen haare JPyz..e te ~yner tyd. Gy doet uwe hand opm, en
verz..adigt al wat daar leeft, [naar uw] wetbehaagen.

b. Verdedigen wy tegen de tegenwerpen, l1ytde pla4lts, I Kor.
9: 9· Zorgt ook God voor de O[{en?

b. Over de tweedeoor~aaken, di 0p geenerlye werken, gaat ook eli
zelvde Voorzinighyd, volgens een igelyks aard.
a. Omtrent de nood:::.aaktyke60rz..aaken, di uyt ygencr aard werken,

verkeert zy zoodaanig, datze nooit hunne werking-envcrrigten ~
ten zy door de kragtdaadighyd van ~t Goddc1yk befruur llytge-
lokt. Job. 38: p. Kont!J de lievlykheden_van't Zevengeftern-
Ie binden, of de flrengen OrionJ los maaken? Pfal. 74: 16. 17.

- De dag is Hwe, oak is de nllgt uwe: gr hebt het Ligt en de Zonne
bereyd.
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'bere;d. GJ hebt aile de paalen der aardegeftelt: Zomel' en Win-'
ter hebtgy geformeert•. Ook word Jehova de HE ERE gezegt.
den Zee het z.andtot eenenpaal geftelt te hebben, met eeneeewige
inz.ettinge, datz.e daar over niet z.algaan. Jer.): 2. 2.. en 14:
12. ZJnder onder de idelheden der Hydenen, di doen regenen?
of kan de hemel droppelengeven? z.yt gy di niet O! HE ERE,
onz.eGod? ,

b. Over de Geva/liglyke dingen ; waar in we aan te merken hebben,
I. Geva/lige worden dedingcn gezegt ten aanzien van ons, wan-

neer zommige dingcn buy ten ollze verwagting uytvallcn, wcl-
kers oorzaaken wy niet hebben konncn voorzien: en decze
worden onderdee1t in driderlye flag.
I. Geluk; wanneer het ynde, van's menfchcn wil beoogt ~

door eenige onvoorzine inkoomoode middc1cn, veridc1t of
afgebroken word

2.. Geval, 't welk in zoodaanige uytkoomfl:€11 J.anj?;emerkt
word, waat in geenige hulpe, goedvinding, of ~oge1yke
voorzining van menifen voorvalt of bykoon~i.

3. Lot, wanneer wy over eenige uytkoomfl:, van God af-
hangende, en buy ten anze magten, be-rcyk fiaandc, de

I befliffing van 't gefchil of de twyfeling aan 't Lot hangen.
I I. Dat degevallige dingen oak van God hefiuurt worden,

a. S~ellen wy vafi tegen de Socinianen, roepende, dat de be-
paaling van de Godde1yke Voorzin ighyd met der dingen ge-
beurlykhyd geenzins over een te brengen is.
a. Dat de dingen van 't geluk of ongeluk onder God fiaan,

blykt uyt Gen. 22.: 8. I ~. Ujt den Ram in de.ftruJken ver-
W£7ret, en in Iz.aaksplaatz.egeoffirt.

h. Ook de dingen di by geval gebeuren, gelykhet vallen
. van em muf ken Of de aarde. Matth. 10: 29. 3o. cn wan-

ncer de eenden anderen onvoorz.iensd90de, dat is, buy-
ten zyllen toeleg en zyn toedoen, zoo word God gezc§t
hem z.Jne hand te hebbendoen ontmoeten, overzulks ge-
[chied alles door Godszekeren raad en Voorzinighyd,
Exod.;z. J: 13. vergeleken met Deut. 19: 4. ). Di ZJneN
natiflen z.al e;eJlaagenhebben door o7fweetenhJd, .dim hy
dog van gifter en eergiJIerniet haatte. .Als dewelke met
~nen naa(}e7fin het bas z.al 7:.Jngegaan om hout te hou-
wen, en z.;ne hand met de b;lc werd aangedrevenam hout

N at
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af t8 hPwwen, ", bet y V!1' frhie' af wm denft~t ,
z.;J1Ien1'J(J(1.ften,dat hy ftervt.

'b. Beweeren wy tegen de tegenwerpen.
a. Dat het noodzaaklyke en gebeurlyke niet tegelyk heftaaR

konnen, maar cen tegenzeggelykhyd influyten .
. b. Dat dus ooende het Stoifle noodlot ingevoert word.

c. O'tJerde vrye werkingen van den gefchaapen wi! gaat o<;>kdeeze
Voorzinighyd; en weI,
I. In '; algemeen;zyn dezelve aan de Godde1yke Voorzinighyd

onderworpen; om het welke wel te verfi:aan
a. Moetmen onderfchydelyk aanmerken de werkingen di uyt-

gelokt, of di geboden zyn. Ten aan~ien der uJtgelokte'
doeningen, is Gods onderhonding eene geduurige weder-
'Voordbrenging vanden geefi met alle zyne vcr[chyderieden·.
~ingeQ ; Ten op~gt der ge~afle4~eningen, isze een kragt-
daad'igbevel, dat zekere bewegingen van't lichhaam, zoo-
tlaanig met zekere gedagten. van den geefl: te zaamen ge-

, voegt zyn, dar eenzoodaamge gedagte van den geefi: daar
zynd.e, ook eerie zoodaanige bewegingvan Tt lichhaam op
het gehicd van den wil des geefl:skoomt te volgen.
a. Welke Voorzinighyd wy hewyzen.

1. Uyt de getuygeniffen Spreuk. 16: I. De mem heeft
fthikkingen des herten: maar de andwoorde der tonge
is van den HE ERE. Dat is, alfchoon de mens on-
t:.i111ykegedagten {meed in zynen geeft, zoo kan hyeg-
ter ZYl1enmond niet openeb 110C&zyl1e tonge verroe-
ren zonder de fchikkinge en 't befi:d Gods. Spreuk.
1I: 1. Des Konings herte il in de hand des HEEREN
faYs]waterbeeken: hy nJ!l het tot al dat hy wil. Pflzl.
139: 2 5· G1 weet myn z.itten en mJn opftaan. Als'r
geen. woord op myn/!tonge ie, z.iet, HE ERE, [,1
weet het alles, eN~.

i. Uyt voorbee1den, gelyk 2 Kr.()t1. 36: 22. 23. word
gezegt, De HE ERE verwekte den geeft 'fJan Kores
Koning van Perz.en, dat hy eeneftemme liet doorgaan.
De H EE R E, de God des hemet.!heeft my aileKo-
nin,grykengegeven: en hy heeft my bevolenhem een buys
te bouwen te 'Jtrruz..alem. Vergelyk Ez.ra 6: I. 22.

Doe hier by I Sam. 10:26. En van't heyrgingen mel
Saul , welker herte Godgtrt'oerthaade. 11.
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11. In't bez.onderverkeertze omtrent des wils werkingen

a. D,·goed zyn, kragtdaadig. 'Jak;l. 17. Aile goedegave
en aile 'fjfllmaaktegivte ;1 'Van boven, van den Vader der lig-
ten afkoomlnae. Filipp.1.. q. Het is God ai in u werkt
het willen en het werken. lc Kor. 3. S. Niet dat wJ uyt ons
z:..elvbekwaam z..rn om iet te denken , als uJt ons z:..e1ven:
maar onz.ebekwdamhyd is uJt God.

/,. Di kwaad zyn, met toelating: alwaar wy twee uyterfre te
vermyden hebben. Aa1t d' eene 9de, op datwe God niet
tot den Stigter der zonde maaken, als wt'/mswerk volkoo-
metJis; wttnt aReqne wegen z.,n gerigtl!; God is waarhrd)'
end!!iJgem onregt, regtvaardig en regt is by. Deut. 32• 4.
Als ook 10b H. 10-12. Verre ZJ Gad van godJofJshyd, en
de Almttj,tige van onregt. Want [1taar]het werk des men.ffen
fletgeJd hy hem: en mtat een idersweg doet hJ het hem vin- .
dm. Osk wadr!Jk God handeltfllet godlooJlJk, en de Al-
ffla~lige1Jerkeerth~t regt niet. Aen d' ander :qde, op dat
we God nict aafi den veranderlykeri wil der menffcn onder-
wctpen, en het fthepzcl 'Van God onafhangclyk maaken
rt1ogten. T Cllwelken yndeb. tv'!· 'faft O:etlen, dat dc V oor-
zinighyd Gods omtrcnt de zonde verkeert, . .
i. Met di toe te laaten; Walltanderzins zowdenze niet kon-

nen zondigen, als blykt uyt het voorbec1d van Abime-
lech, denwelken God gezegt word belet te hebbenvan te-
gen hem te z..ondigen, en hem daittrun niet toegelaatente
hebben, de Vrow Vlln Abraham aan te roerefi. Gen. 20.

6. En PIal. 81. 11. zcgt God, Ik hebbeIfrajel overge-
geven in '~f,oeddunken haatesherten, datz.e wandelden in
haareraadJlage1t.Hand. 14. 16. wbrd God gezegt, aIle
de Hydenen te hebben laaten wandelen irthaJtre wegen.
Niet datmen God als een ledigen aanfchouwer te agtcl'l
heeft, als dewetke de lkhhaarrikundige vermogens, en
& wcrkingen des levensktagtdaadig onderhbud, en de
gelegentheden tot zoildigen met regt doet voorkoomen,
dcwelke den zondaar nogtans uyt ygen fchuld misbruykr.

2.. Met di te beteugelen en dcn zondaar in tc bindcn, ~at:
-'. hy de pogingen zyner raadflagen niet verder, dan God

di befloten heeft we te laaten, uytfrrekke: blykende by
het v09rbeeld vanden Satan) wien toege1aaten wierd or'

N 2, . :tire·
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aUe Jobs goederen, behoudens nogtans Job zelv, aan te
valkn. :Job I. 12. en namaals 'ook Job zelv, dog be-

. houdens qn leven. 'Job 2. 6. welke bepaaling de Satan
niet hceft konnen oodcrfiaan te overtrcden. Ook uyt bet
voorbeeld van menffeo: gelyk :Jez;.. ~7. 29. alwaarGod
zegt tegen Zcnac~arib; Om uw WrJeden tegen rflJ, 3:.al
ik mJnen haak in uwe neuz.e leggen, en myn gebit in uwe
iippen, en ik 3:.tllu doen wederkeeren door dienweg, door
den welken gr gekoomen z.'Yt.

3. Met het zoo te befiuuren, dat hy het: kwaad in goed
verkeert, en het ze1vetot zyne eere en heetlykhyd doet
gedyen en uytkoomell: het welke aan Jozef niet oobe-
kent was, wyzende dat zyne troulooze Broederen aan,
zeggende: GJ hebt mJ herwaards niet gez;.onden, maar
God 3:.elv , .di my tot Vader geftelt heeft by Farao Gen. 4).
8. het zelve byna herhaalende Gen. 50.20. zegt hy te-
gen baar, GJ hebt kwaad tegen mJ gedagt: dog God heeft
dat ten goeden gedagt, enz.. Ge1ykcrwysGod niet aI-
leen, den genen di hem liev hebben, aile dingen doet me-
dewerken ten goeden. Rom. 8. 28. Maar ook ten opzigt
van den godloozen, dim hy gemaakt heeft tot den dag del
kwaads. Spreuk. 16. 4. Op dat ik in u mJne kragt be-
wJz.m z;.owde, en op dat-»f;.ynennaam verkondigt wm:ie·
0; de ganjJe aarde, gelykerwys de Svhrivt Mgt tot Fara,.,
Rom. 9. 17.

BE TR AG T EN DE A AN MER KIN G.
DezeVoorzinighyd vertoond ons GOD, BET OPPERSTE GOED~,

als den Bewindhebber van alles, onder wclkers bewind wy in allen deelen
fiam, zoo wel in ons aaowezen, als in ons werken. Waaruyt een igelyk
ligtclyk opmaaken kan, dat het voor't menfdom van de hoogfie nuttigpyd
en aangelegenthyd is, dit Operfie Goed, van weIkel'Smagt wy en in ons
zyn en in ons werken afhangen, tot ons gunfiig en genegen te hebben;
als van het welke in het toekoomende ookafhangt, niet aIleen ons beterof
pimmer zyn; maar ook ons geneuchlyker en gemaklyker of moeilJker wer-
.ken; als zynde voor zyne gunfigenoten een (child en 10011 zeer groot; ell
iff tegendeel voor zyne vyanden een regtvaardige Regter en firenge V re~
ker ~ overzulks moet hy tot vrindfchap aangezogt, en jn eerbied gehouden,
\Vorden door geduld in tegen,.) met diUlkzeggingin voor-fpoed) en met
ycnrouwen ill onzekerhyd..· D:ER.
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GEOPENBAARD~E
GODGELEERDHYD.

HE T TWEEDE DEEL~
ran de Schil\k.!.llg deezes Vee/s.

mVen gelykwy in het eer(\eDee!God aangemetkthobbenin be·
Il - trekking tot de men{Jen, en wel ds het HOOGSTE GOED~-

-~,f~' alzoo kooltlt, nu in onze aanmerking de Mens, in be,trekkl,'ng,
". ,- 2 tot God, en tot de wegel1.om tot degemeenfchap van dat
H 0 0 G S T E. G G E D te geraaken. Overzulks kan deeze oevat wor~
den,
A. In ordening van zynen viel'derlyen lhat,

.A. Van RelthJd, in den welken hy met God door eene volle en onge..•
[chonde vrindfchap vercenigt is, di hem door 't Verbond der W cr-
ken de hoop tot cen ecwig leven geevt;

.B. Va" Elende, waar in hy , "door de inkoomende zonde de vyandfchap
behaalt hebbcnde, van het Hoogfre Goed verfreken en afgcfchydcn

_is 1 onder vreeze van een eewig verlooren gaan.c. Van Genade) in dewelke hy) met dat Hoogfre Goed weder verzoent
en door't Verbond del' Gcnade daar mede hereenigt) vrede heeft
met dat Hoogfl:c Gocd, en dc hoop Ivan zalighyd.

D. VanHeedJkhyd, waar in hy bevdBgt zyllde, tot de gClliting van
dat Hoogfie Goed toegc1aatenword. ,_

t. Of in or~ening.tot .den weg des levens) in di tweeV el'bonden geopen~
baal't: nutfdicll IS dl, of
eA. 't Verbond der 1Verken: \Vaal'in te overwegell fraat deszelvs~_

a. Opregting met den mens in zyne regthyd. _.
h•. Verbreking: \yaar door de mens clendig geworden~ en allekwaad;.

N " ~~11:
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den fchenders van 't Werk-verbond bedrygt, onderhevig is.

B. 'tVerbond der Genade,waar van men aan te merken heeft, deszelvs
a. Bekentmaaking.
b.Uytvoering 0 door 0 den Middelaar Chrifius) en de verkryging der

z~lighyd door hem uyt te werken. '
c. En de uytvoering ten opzigt van ons, door de daadelyke toebre1\-

ging der gena-del, in de weldaaden ,
a. Dezes.Levei1$.

I. De Roeping en Wedergehoorte.
2. De Regtvaardiging.
1. De Hailigmaaking.
4. De Bewaaring.
S. De Verzegeling.

b. Na dit levet1id,d~ Ib11t tier heerlykbyd; welkers.weldaad is de
verheerlyking, . \
i. Naar den geeft aIleen.
:to Naat 't lkhaam, door de Opfi:anding~ des VleefTes.
J . Naar bcyde, in 't andet lev-eonte \loltrekkett.

.. ~.,-' ,... (" ,....

H -0 0 F DOE ELI.
V"n ,Gods P erbonden in 't gemeen.,

0.'

't V' ':E. RSON D G aD S is eenoverkOdmfr tuff'en God en dell
Mens, waat in God met het bedingen van zekere voorwaatde, en

het belovCI1 van ecnen befremden loon, den mens eenen weg tot lYrie ge-
tncenfchap a:l\1wyft; en de mens met toefremmingdi voorwaarde aam'lcemt,
6f> dat hy, dezelve yolbragt hcbben:de, het regt van wederbedilig', of van
dien 10011af te eyffen , verkryge. bat otis van dit Verbond ondetzoeken •
.A. DEN NAAM.

'A. Belilngonde des Woords oorJP.rongelykhyd, fchynt ber#h by de He-
breers afkoomfrig te zyn van bara, verkiz.en, om dat itlalle over-
koomfi:e is ecne wederzydze verkizing tot vrindfchap en van voorwaar-
dens onder Bondgenoten. 0 By dc Griken word het (untheekee; "em'
;:.amenftel, of Verbond genaamt, om dat beyde de partyen tot den op-
ft'eI taal.1lerikoomcll. De H. Schrivt heeft egter meet behaagen in 't

woord



·n.n. IN 'T GE MEE No' 'Hoofd'. I. ' j'(j3
woord diathetkee" T eftizment, oj Verbond, nademaal het voorfchrivt
clervoorwaarde, en de 'b¢fremming van den loon alleenlyk van de vol-
koomene fchikking Gods afhangen, en in 't genade Verbond heeft

, het ook meerde gedaantevan tin tejJarnenl. Gal. 3. 15. Broeders, ik
fpreke naar-lknmenJIi, htJm(m IlnthrJopou kekuroomeneen diatheekeen
(JUliels athete£ , .ef epidiatAJfetpi, :;:.ei1iJeens menfen verbond da~beve.ftigt
ii, doer nimand Ie niet, of doet dflar toe. Hcbr. 9. 16. Hopou dia-
th/eleee, waar em ttJjlament is, thJnaton anigkec phirefthai t(Judiathe-
m/nou, daar is het 114oall:.aakedat de dooa des te.ftamentmaakers koome;
waar van daan Gods Verbond ten deezen opzigte is monopleuron, een-
ledit of emz.,ydig, fchoon het oak dipleuron '. tweeledit of t'lJ./eezy dig
gezegt word, wegens de vereyfie toe~temmmg van den mens, op
datliy de vrugten des Verbonds deelagtlg werde.

B. Ten' aanzien cler hom()numia ,dubbe1zinnighyd, betekent Berith J

door (a) Vervanging van een dee! voor 't geheel, een van beyde de
eleelen des Verbonds, zoo dat het nu eens een 'Wet te kennen geeft J

Exod. H. 2~Len dan eens beloftenijJen en onherroepeiyke giftm. Exod.
34.10.

B. DE N A TUUR of AARD, dewelke naat de onderhandelende
partyen vereyfl:" dat," ,
.A.AANDE. ZYDE. GODS begrepen worden twee daaden,

voIgens dewelke Gods Verbond eene Goddelyke verklaaring is van de
wyze am de Heyde Gods te ontvangen, en zyne vereeniging en ge-
meenkhap te verwerven.
n. De Wyze van -handelen is het betling zelv, 't welk een pligt aan

den mens voorfchryvt, alsden weg ten leven; welke verklaaring
des bedings genaamt word tori, of een amwyzing des wegs, en
the-tanom()thefia, Goddelyke ~tgeving. Vergelyk P{. 2. 5,' 8. De
HE.E R E is goed en rett, gnabkeen jore chattaim baddarech, d'tlar-
em onderwyft hy den ~ondat1Y'enin den weg: welke wegwyzirig vers
10. eA.14. genaamt word berith, een verbond, teflament. Doct
hier by Hebr. 8. 8, 9, 10. 2iet de dagen koomen fpreekt de Heere J

en ik z.al over het huys Jfrajels en 'o7lerhet huys 'Juda een niew f{;erbond
Dpregten, niet naa het verbond dat ik met haar.cVaderen gemaakt heb ,
ten dage als ik haar by de hand nam, om uyrEgiptenland te laiden ,
want dit is het verbond, dat ik met den hUJz..eIfrajels maaken ul
na ai dagen, z.,egtde Heere, lk wi myne Wetten in hun verftand
geven, en in hunne herten infehrJven; en ik ~al 'hen tot eenGtllJ,
fin9 ~ullen mJ tot een volk 9n.

( a )Sinecllochen. /J. De
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b. Dc aanbiding van vrindfchap is de Goddelyke belo~Jtezdv , waar in

hy zyne vrindfchap engemeenfchap tot voordere volmaaking van
<len mens, als het waare voorwerp del' hoope, voor{telr. Deeze
vrind[chap word in de H. Scbrivttlur genaamt, fOod elOhfm, de
verbol'genthyd des HEEREN, Pf 25. 14,-. en een gemeen1;.aame
omgang Gods, gelyk tu{fen vrinden van eenc nallwe verbintenis;
:want fOod word gezegt of van twee, als 'Job 29. 4. Doe Gods ver-
.borgenthydover myne tente was. Of van veele di te zaamen eencn
gemcenzaamen omgang bebben, als Pfal. III. I. In den rand en
vergaderingen der opregten. Naar welk Verbond .God gezegt word
hunnen God, namelyk bunnen Bond-God. Zoo zegt God tegen
Abraham ,Gen. 17.7. Ik z..al myn verbond opregten tujJen my en
tujen u, entujJen t!wen z..aade na u in hunne ;~eJlagten, tfit een ee-
wigverbond, om UTE zrN TOT EENEN GOD, EN
UWE N Z A AD E na u. Ja hy word gczegt met hem een te
zyn wegens den nauwen band van vrind[chap; 'Joh. 17. 21. Op
dat galle een zyn, zegt Chrifl:us, gelykerwys g'Y Vader in my, en
ik in u, dat ook z..y in ons een gn. En dewyl deszelvs vrugt toe-
koomende zy met hoope van een grooter aangroei; .zoo werd de
verklaaring daar van eene be/ovte genaamt.

e. Het verband ttl{fen byde di verk1aaringen is, dat de loon niet ver-
kregcn .kan worden) dan door eene voHlaage toefl:emming, zoo
dat de hoope eerfl: uytde volbragte voorwaarde opryfi. VergeIyk
1ez. 45. 22. UTendet u naa my toe, wordet behoudm aile g'Yynden
der aarde: want ik hen God, en nimand meer.·

lJ. AAN DE ZYDE V AN DEN ME NS, word tot fl:and-
handing en fl:aaving van dat Verbond \:"ereyfl:,
a. Eene Toe(temming, zynde een aannemen van het beding. Pf. 27.

8. Tot u, (vaal' u, of in uwe plaatzc, 0 God; gdyk Exod. 4.
16. Hj zal voor It tot den volke fPreken, en hy UtI u tot ee1Jr1nmon-
tle zyn) zegt myn hene: z..oekt myn aangezigte, het welke her be-
ding eo de voorwaarde is. Ik zoek uw aangeZ~!!,te, 6 HE ERE.
>t Gene de toefl:emming is, di in de H. Schrivt homologia, bety-
denis met dezelvde woorden genaamt word. 2 Kor. 9. 13. Dcwyle
.zy door de beproevinge deezer bedininge God verheerlykm, epl tel
hupotaget .lets homologias humoJn eis td euagg!liol1 touChriflou, over
de onderwerpinge uwer belydeniJt onder iJet Euimgelium van Chri-
flus ,enz. Hier van daall word Chrifl:us genaamt de Apoflel en
Hoogenptiejfer tees homologias heemoon, onuy belydenifte Hebr. 3. I.

om
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am dat wy in Chrifl:us, ons van den Vader tot eenen Hoogen-
priefl:er gegeven en gezonden, ons vertrouwen fl:ellende, den Va-
oer di belydenHfedoen; door welke belydeniffe wy even eens fpre-

.ken als de Vader in zyn beding, namelyk, dat wy God, een be-
ding maakende, dat toefl:emmen, inwilligen,. en ten vollen on-
derfchryven.•

b. Een wederbeding, zynde een daad, op de volbragte voorwaarde
volgendc, di uyt het medegeweeten van gcdaane pligt, den loon
van God, uytkragte van het Vcrbond; af: en weder-eyfl:, welke
daad in de H. Bladeren voorkoomt onder den naam toch/eM, 1e;z..
I; 18. K oomt dan, nivvlchechJ., laar om ;z.aamenregten, dat is,
laat ons wederzyds onze elcgchous, bewyzen bybrengen: N eemt
gylieden ellgchon, het bewyspuk aan, van de zonde, dc gcregtig-
hyd en het oordcd, en fl:emt my toe geloovt in my, di betuyge,
dar'r buyten mynen Zoon gcene geregtighyd is, en omvangt het
gcbod van gcloov en boetvaardighyd: zoo geev ik u dan 't vermo-
gen, ja ik eyffevan,u, am tot my te naaderen. en in een goed
geweeten my uw betoog met,een wedereys voor te fl:ellen, enz. in
we1kgeding het Bondgenootfchap zelv befl:aat. Doet hier by, 10b
23: 4· 7· lk %:"owde.hetregl 1Ioor9n aangez.igte ordentelyk voor-
ftellen. Daar ;z.owde de IJpregtemet"hem pleyten: welkers wedcrbe-
dings werk is, eperootan, een vrage eensgoedgeweetem. I Pitr. 3:
2 I. waar door wy hebben eperaaeeemaeis theaft, een vrage eenergoe-
de gewijJe tot God: op dat di tot God naaderen, aphObOOJ,onver-
fchrokken van hem aUehet heylzaame eyffen, ja in God door Chri-
fius roemen konnen. Ten laatfl:en is in di daad een hebbelykhyd
v~n den geefl:, pa~ree.ftaeen 1Irymoedighyd. I 'Joh. 3: 21. 22. In-
d,en om herte om met veroordeelt; %:,.00hebben wJ parreeJian, vry-
moedighyd tot God, en;z..

C. DE G EST A A DIN G van't Vcrbond behelfl: zekere gefl:and-
doende plegtigheden, di of de eene of d' andere partye om gcloov daar
aan te geven, verbinden. Welke gefiaading gewoonlyk gefchicd,
.A. Door een Eedzwering, waar van 'daan de Bondgenotcn genaamt

worden fimoomotai, t;;:;.aamge;;:;.worene,gelyk de Amoritcn alzoo [u-
noomotai van Abraham geweefl:zyn, als zynde onderling tc zaamen ~n
een verbond. Gen. 14- q.

1$. Door Onderpanden van vrindfchap, di gemecnlyk Sakramenten of
Bondtekenen gcnaamt worden, en wegens hun gebruyk epe,.ooteema-
tao Vraagen eener goede gewijje tQJGod. I Petro 3. 2 I.. oc. Door
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c. Door a(;~ng~(d60r de dct!lch.lVan h~t-geO\igte Be~Il:. :Jer. 34.

Ig.-~o.·1'ld~.dl-fltJ:Jmtinnen''d'1Ier;gff7/~11,di,",h '1J~ndh~bb'en overge-
trei/en, ,!ii 'nitt·be-rfeftip h~lJ./;endewoQrd~n;aes verbrlntls, liitt z..yvoor
111Jnai:tn'ge:<t:igtgemaakt hodden .: [met] het K alv ' t wclk .~ in twee
·bddtlen'g'ehduwen "en wnar-en tu!fen z:J.i1eftukken doorgegaan, de Vor-
pen van Juda, en al het volk des lands, di door·de jluk1t.endes Kalvs
:ty1't ilO'drgegl1an: lkz..alu, ..teg de , . over!f,e'Ven;in'd~'hand 'haa"l'ervy..
antlen, enz... Welke plegtiglieden het bloed en 't leven doea ver-
beuren, v'aniCiegene, di zig daar in imisgrypen.

A,O'O'FD 0 EEL 11
'pa~ 't .V'erborul derWlr~n.

'0' .':E, VerbOl1dcn 'Gbdsmet del11crt{fen woreten verdeeItin em Verbond'
'. ..~ derW'erken, eneen Verftona der'G~nade, 'volge1}s detweedeilye Wet,
der werken enUes gelooft.. Rom. 3 :2 7. miir is dttn de roem? hy is uytge-
floten. Door Waf wet [ Der werken? Neen, maar door de "Vet des ge ••
'lOO1;S. Ook is 'tgeentu{fentniddel ,oln dat'r tna'artweederlye geregtig-
hyd is , te weeten, de ygene ,en des geloovs, of detoegerekende, waar
van Rom. 5F30-f!.. Witt2: ..u!len wydan z..eg;gen"? Dat tie Hydmen, di'de
REGTVEERDIGH'tD ,niet z..ogten, de frgtveerdighJd. verkregen
'he,Men, dog de ~~lrveerde'gh)l1~iuyt d~n,$eliJove is? ~aa~, I{r-Wel di de
'Wet der regfvl1erdtghJd z..ogt, H tot de M.t der regtvterdeghy'd 1{f.etgekoo-
inen, Wtfflrom? 'Din datz..e [drz..ogten] fuet uyt den geloove, m"a1rals uyt
dewerkeN derWet, ~nz.... Vergelcken niet Roofdft. 10: ). alwaar Moz.,es
'befctJryvt de regfveerdighyd, di uft de wet iJ•• 1>e menJre di dee:{.edingen
'aoet, z..al doordez..elve. leven. ZObdatdeyge' geregtighyd, l1yt de 'Wet ;
de toegerekende, uy.t dengdoove is. Fllipp. 3: 9. Op ?at ikin Chrift.tts
-gevonden worde , met hebbenae myne regfveerdig~yd, dt uyt de W'et' IS,

~rtar di door het geloove in Chriflus is: de regtveerdighJd di up God is door'
·het geloove. . '
,A. HET VERBOND DERWERKEM , noemenwy, .een
. Verdrag tu{fen God en den rtlens in zyne regthyd, waar in van, de qde

'Goas, de Belovte des Levens, onder de tekenen v~ 'tParadys en den
Booll). des Levens vetpand, de hope geeyt'van degenitlng e'ens'zaIigen

le-vens
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'levens i,n. de H~1p.el~n3, 4qg"ofl4~l} voor..wClQr~v,aJlee!le:.:volmaakte en
vol!ta,pdjgq g~PHCr~aj1rnJl¥q;il~d,: Wi~·vp~ , tP~~ge gtl£cgtighyd, te
b,cwY:l;~P,t z,qQ,d'lt.c4t'1QRP:'Wl!-di,~n,weF!k~t:,U)1,~~,r4i,'~{W,,' tockoomt en
ver[chuld.igt is. :ij)og; Cl/f11, tk Wrk., Vtl.,ff, ~fZM~Sf' es:~~T oefiemming
'4i Q.e:vopr~p&:lde V;OGf:wailrqy,,dpor: llamwming' v'ID,4A,Wet in allen
~4:I\<R, te v,o~r"n~n" «p; opJi(jr:~dfYging, vllndeo., vl~ej( den overtrc-
der,cn d~ V~rbo.Q.(j,stem"t!-{,br.engt(n', QP ~g. nqemt~ ,
4. Dat ]J.E NA.~M; VA.N VERGlQND· paa QP.den pligt van

den r~gton Men~, ont!ee\1en wy uyt- No~. 6.;7,. Zy hebben leet ver-
bond ove.rtr~den., qls, 4flqm. ~\1) Qy.t d~v(;ofgclyking.dcr fpreekwyzen
IP.!lt 10b3.1: H· ~'po. ifI"" g~l'jla.,~, mywe,oYJ.,!"tredingen bedekt
ht..bbe• , " .

B.:. ~.E mE: E.:r" :f1;~N:Q£ s. ,v:E l\ BQ Nus. W:Qf.Qlm ten aanz~en van
de;hallddende ,lr\ftXe,lljai\l1gC,nWJ,ktr,, '
A,A. v: ~ N :p,E., , ~ Y W~r GQ ]j)<s,,, tli Y'QQfg€lflfltheeft,

A4. lj,eJ1; 11{e.i" 4QY+filkc W:f",. nwt;Pa"lli1s,~ont. 3: 27· nocmen
eell~ Wet Qllr w.~r:k<lf;\l: wa'W,'1aij.,wy QY:(lr,we..gen,deszelvs
a,a. E.Ji" ,d:e~ We1!<fl.Il,wy. ViO,9~1l .' .

~. ~A 4f(,11\lfelcflAt.shel\tQ~.i.»gc:khr~'!~n.t#l,~yn, Rom. 2: 14·
. ll"., 1M klJ!JWf#r, ~~,a;,»Ifbl9itltJjll«bfen,,,(van naturen, of

ygcner aard, de dingen doende, di dtr,U(et qn, dee::..ede
Trv.et met he.bl:im4fJ ,og", 'tJ,' hun, z..el'(j(erJ,',e,enfti,.Wet; betoonende
h#,·~rk.,4,r,14'f!"gifdffe{ll(Jn: irdwrme.lwrten, , hunne gewijJe
19'I<f4fgetuwlJ4er, e11df ge.dflgufI,:Wlckr malkandmn [hun] be-
fth14ldig<nqe., q{opk f}fJtfC1m14igendr.. Zoo dat de pligt van
dqq rvg,t,«l1!lllstl~.he,,'11;"m~ur!yk, uy,tl1i.etingefchaapen ligt
h~lwnt w'W).~.h(!~Wi~1kpQk de.coverhl}\yzelen van dat aange-
boren ligt, in den gevallen mens nag Qverig, bewyzen.

I I. Vyt de God,cW1y1\e,QpellbilafJpgen., di; den regten mens
~¥n~n, pl!~ v~fflqg(ln/ em <lim mot' llynen fiaat overeen-
~~efi~ ,\f~yff~} W~nt:de betrdckingen tot God, tot
::gnen1t7~f!';,~:t.N;~ig. ::"rtiJle7t,L}lD,andere in den regten
~e~~" da!l ip ,c;\ezi>Pda~ 'WaD~ i~ den fiaat der regt-
hy-d; k:W:\!J1God, niet VQot ,als \\Crfl:'OOl1t en moetcnde verzoent
wor4v.n" noch de-l1il~Q~ Ol!1dtw, d~gedaante van cen vyand
en elep~ig~ 1, llQj,jh@m,ens.ian:z.ig zelven als worfielende
xner, ~~;lJ.vg~-f.!l*,~hed~n!vaQt~f11,vlees,:,zoo dat overzulks de
Rlig~"~,,, IJyt d~,,'~' ~rokkingell dntfiaande, van den reg-
'liC1l1ll1~1!$u.mafg~~frc:wi~rden. Nid: te min leggen de

o 2. zaad-
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zaad-wotte1en van alle deezepligten, waar aan men in zulke

.voork6omende gevallen verbonden is, in de Wet der na-
tuure, di in .der menffen herte ingefchreven is, opgefio-
ten; namelyk in de Hevde diwe aan God en onzen even
mens verfchuldigt zyn , .en in de maatiging zyns zelvs. "
Derhalven zynder pligtenen verbinteniffen di met den fraat
der regthyd overeenkoomen, en hunnen grond hebben
I. In de Wet der Heerfchappy, dewyl God Gen. I: 18-30'

Tegen onz.e Eerft-ouders gez.egt heeft, onderwerpt u de
aarde, en hebbet heerfchappJover de VilJen der Zee, en
over het Gevogeltedes Hemels, en over al hetgedierte dot
op de oarde kruypt; en aile.z.aadz"aijendekruJd, en aile
6oomvrugt: z.:y u tot JPJz.e. Dog affchoon di heerfchap-
py eene wdda;l:d en een voorregt, aan den eerfren mens
vergunt, gcweefl:is; zoo behelfde evenwel dezelve, als
zynde niet volfrrekt en onafhangelyk, ook een pligt, of
verbintenis .van een wettig gebruyk dier heerfdlappy,
waar door hy gehouden was, om e eeniger tyd reken-
fthap van zyn bedryv te doen. Zoo dat wy overzulks
hier vinden eene Wet, di waarlykde wortel-wet is, en
afeyft
a. Den pligt van G~dvreez.enthJd tot God, di te erken.•

nen is als de Opper-heer en Leengever ,. aan wien de
mens rekenfchap van zyn bedryv verfchuldigt is, en
verandwoording doen moet, of hy naar zyn welbe-
haagen di vergunde heerfchappy wel en tot hun wettig
ynde gebruykt, dat is , ter eeren Gods aangelegt
heeft.

b. Den pligt V6n maatighyd, dewelke is de aardze dingen
te willen gebruyken, maar niet bezitten, of geniten,
110chzig verder toeygenen, dan om daar door te be-
kwaamer een dienftknegt God~ te worden. Welken
pligt inge£laten w(i)rd in het woord heerfchen; we1-
kers tegengefl:elde is dinen: en vermaant den mens,
dat hy Doven' en geenzins onder di dil1genfraan, en
dezelve agten moet als beneden.., en lliet boven zig
gefl:clt te zyn, en als di hem geene groote.revolmaakt-
hyd konden toebrengen ; zoo dOlthy ztg overzulks
bezondigen, en tot een flaav derzelver maaken zow,

. .- indien
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indien hy hoopte of dagt daar uyt volrnaakter te wor-
'den.

e. Den pligt van regtveerdighJd, we1kers werk is zynen
even mens van di gemeene heerfchappy niet af te we-
ren, maar tot zynen makker en medgezeI toe te laa.;.
'ten, en overzulks het reeds beheerde , niet willen
l1aa zig flepen , maar zig vernoegt houden met het
onbehcercte, om dat'tot zyn gcbruyk te nemen.

1. ,In de Wet des Huwelylu, di gevonden word Gen. 2:
23. 24· Doe z..eJdeAdam: Deez..e is ditmaal beenvan
myne beenen, en vlees van mJnen vleefe: men z..ahe
Manninne heeten; om datu uyt den MaN genomen is.
Daarom z..al de Man qnen Vader en Z,JneMoeder ver-
laaten, en z..'1nennJve aankleven, en deez..etwee z..ullen
tot een vlee.r91'1., Vergelyk hier by 't bevel Gods> Gen.
I: 2.8. WeejJ vrugtbaar en vermennigvuldigt, en vervul-
let de aarde. Dyt welken pligt ligte1ykaIle andere huys-
lelykc pligtcn af te leyden, en de trappen van lievoe en
eerbewyzinge te haalcn zyn: te weeten , wat de Kinderen
aan"hunne Ouders, en in. tegendeel; of wat de Egtge-
noten onderling aan deft anderen verfchuld zyn. Zoo
dat desze1vsgroodflag is, een zaad Gods te zoeken, of
in nakoomeJingen a:ln te wafTenen te vermennigvuldi-
gcn, di met regthyd gcboren en verciert zyn.

3. In de Steltige of verbidende Wet, van niet te eten van
de vrugt des booms der kennHfe. van goed en kwaad.
Gen. 2: 16. 17. Ende de HEERE God gebood de"
menJfe, z..eggende: Vanallen boom deus Hoft z..ultg,
vryelyk eten: Maar V4n den boom der kenniJftdesgoeds
ende des kwaads, daar van z..ultgr niet ercn; want ten
dageals gr daar van. eet, z..ultg1Jlervende Jlerven, dat
is, zckerlyk den dooa fferven,. Van welk gebod men aan
te mcrken heeft, dathet geweeft is,
a. Een Stellig en veranderlyk gebod, 't we1koverzulks

kon vernitigt worden, zoo wanneer dat God t' eeniger
tyd mogt koomen te behaagen, zonder de minfte ver-
lochening zyner Goade1yk~ bctaamelykhedcn.

b. Een Proev-geb()dvan de gehoorzaamhyd, dimen aan
de Godddyke Wet verfcnuld was: om het welke wei

o 3 tc
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~ \t~A~n"".l1lACtn}.~11'begJ;Y1~c:.n;dat de Opper-heer
van t hecla! van de aan den mens.v:ergundeheerfchap-
:py, al~by (<l<)w.ederkeedng lJytverVl'eemding, dee-
~en boom uytgezondert. hc:eft" zoo dat dezelvemoeO:
'geagt worden, reeds 1\1saangevaart, en als van de in 't
gcmeen zynde dingen <lfgefchydcl1l; tot een klaar be-
w.ys., datGod dpor bet aan qen mens toege/laanc heer-
fchappy,-regt zig;van de Opperheerfchappy nict ondla-
gen, noch, van de magt en 't gezag over de fchepze-
len- gehe<:iont~rokken, maar aen mens aileen als eell
Leenman on.d~r zig ge~lt had. Hier is dan eeoe
,wettige proefgewee:/1,
~'. V-a1J Godvreez:..enthyd. of Ongodvree.z..endhyd: van't

e.erjla", W~lpeet; de rnens, meer agt gevende op
q<Kl: ". qi}J1' QP.~ig z..~lven" in Gods wilIekeur, met
~g van dum.boom te ontOOuden, volherd had: van
't ltJ(l.tfte, wanneer hy, bu,¥tenqods gezag en be-
vel, .tegF.1l1zYJ.1eWet, aan" van deeze vrugt cten
wild~; i:l} 'lIclk,e df\ad c:;e!lj::volililge verlochening
vaQ.God,. oppcr:heerfd~appy,gelegc:;nwas.

,b. V4n mafiging, of hy .zig v.an di beheerde zaak ont-
hp~ldj'Jnkon, zig t,cvredj::n hOlJdendc met aUehet
-ove:J.:igete gebrllykcn, zonder eel1igding te willen
geJ.1ieWll()f be~itten. Wat}t het is Onmatighyd,
de bt:geer:te te vQeden, om vo@! zil1' uyt het ge-
brllykeq d~r f~h(lpzelen, eenige meerdere volmaakt-
hyd, r.,eveHorgcq. _

c. Van Regwe.erdighyd, wanneer ,<iemens zig als van
cenc rec;d~'1}eh~c;r<\e~a~ onthlda, en va/lO:dde
gecnig h~ l1)il1/l~I:egt qa'J.rto~ tt.; hebben; en in
tegen<k~l i$ he!· ollger-e;gt('{hyd., Wl\p.neerimand hier
op gec;nede minQe.agdla~de ,het beheerde egter
n'la zig rapetl wilde.

bb. Nette wer:kfteltighyd van 'tgeeyfte, of e.enebe/lipte gehoor~
zaamhyd: bedingende, .
1. Eenevolmaakthyd in aile de.ekn, bcfl:;aaodein eeoe voHla-

gene gehoorzaamhyd:aao aIleen eeo igeTyk.gebod der Wet;
Want wi degeh~hl hVe.i:z.af.h(},~de.n" en ~veen z.,alftruJke-
len.., di.itJchWdigge'lMorJ.e.tl.IJ(f1L~.1ak. 2: 10.

t a) Ex poftl.iminio. 2. Eene
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7.. Eme ''t)(Jlmaakthydin 'trappen,gelegeh i.n eenegehoorzaam-

hya 'tryt .~ 'krilgten eh 'ver1hqgeris. loa zegt ChriB:us
Nrtltih.n: J1. OJ ;t:,u!t lieVheiiben den Neere uwen God,
.ffl,tt lJheeht'UI he'it'e, 'fIiet .geheel uwe z.ile, en met geheel uw
1Je'tjhmd. . .. .

3:. Ee1revatjbtndighyd, ofLl:ahdv~fiighyd.gedurende den gal1s-
{en tylt derbcpl'deving. 'Ez..ech. 18: 24...Maar als de regt-
veerdige zig df keeft van z..;negeregtighyd ~ en onregt doet ,.
z.owde ili le1Jeit? a/le:gne geregtigheden, ai hy gedaan hee/t,.
zuilen ni'et,gedagt worden; in zyne'overtredinge, waar door'
hy oVer'tYedenheeft, en in :qne zonde, di hy gezondigtheeft,
in tii ziilhy fterven. Welke voorwa4rdens van ?e gehoor-
trtamhyd der Wet ook hunnen grond hebben 111 de twce
Wettitfe vonnitfen Levit. 18:5. Wellce'met1j[edezelve zal'
Hom, di':<.aldoor dez.itveLeven. -En lJeut. 27: 26. Ver-
vloekt:z:y , .di de wooraen deezer "Wetnt'et z..albevefligen,
doendedez:.elve. Vergelyk hier t'nede Gal. F 10-12. alwaar
dceze waol'den herhaalt worden. "Vervloekt is een igelyk di
nietb'Jvt in aile het ge.ne gefclJre'ven is in >~ boek del"Wet,.
Mn 'dat re doen~: '1J>e.1HetzjJe 4i:4eez.edilJ,gen doet, :<.aldoor:
thz..ilveliroen.' .. '

111J: EeneBelol.lfe, dewelke,het tweedelid van 'tVerlJond der'
W crken zynde, den regten mensook voorgeficlt is geweefi 011.:-
der den naam veinLeven; dit bewyfide Boom des Levens in het
Pat'<tdys.'<Yen.2: 9.'\7crgdeken met .Openb. 2: ,7.' Di overwint
ik zal h~m gevente eten van den 'boom des.ievens? di in 'tmidden
'van het. ParadpGods is. Voeg hier by, Gen. V 22. Nu dan,
'dat~hy -:gtre'hanliniet ujt.fteke, en neme van dm bOQmdes levens~
en ete., enleve in eewigh'ld. '. . . '
a.. Dat dit (leven, 0waar toehet Verbond der Wcrken den' regten

'nicfIshoope g~evt, 'zyn opzigt heeft,op het leven; )t welk
wy in de Hemclen'lc',geni,tell hebben" met eanen overgang
uyt dcnftaat der bepr()cvirig tot den :fl:aat'd~r'bevefi:iging, be-
wyzen wytegen SodilUs. '. .'
J., . lfyt de onderpandendes levens, dewelkegewecft zyn hete'

Ptwadys Ci1 de Boom aes Levem in het midden van het Pa-
rjdrs : van welke onderpanden ~e evcngel)"khydQns opleyd
tot 1ll den Bemel., en hetheme1f1eleven, gdy'k 2 Kor. [2:2.,
Patl:!u,uotin den aerden hemel~pgetrokken, gezegt word in;

vcrs;
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vers 4. Opgetr.okkengeweeft te :r..ynin't Paradp. En Luk.
23: 43. ChrHhi~ den Moordenaar het eewige leven in den
Hemet belovende, zegt tot hem: Eeden ~ult g1 met mJ in
't Paradys ~yn. Voeg hier by Openb. 2: 7.

2. Uyt de belovte van de Wet, di het eewige leven aanbied.
Levit. 18: 5. Welke menjJede~elve ~l dom, di:uJ1 door
.de~elve leven. E:{,ech.20: 1I. Dewelke :{,oo~eeen menfie
doet, ~al door de~elve leven. Gal. F u. De menjJedi
dee:{,edingendoet, ~al door de~l'lJe leven. Rom. 7: 10.
wordze genaamt eengebod ten leven. VergeIeken met Matt.
19: 16. 17. Dog wilt g'Yin het leven ingaan, onderhoudde
geboden; andwoorde Chrifius aan den Jongeling, di nem
vraagde; wat ~l ik goeds dom, o} dat ik het eewige leven
hebbe?

3. Uyt de verklaating, di Mozes geevt, Gen. F 22. Doe
~Jde de HE ERE God: Ziet, de menJJeisgeworden als
on~r een, kennende het goed en het kwaad: Nu dan, op
dat hJ :r..ynehand niet uJtfteke, en neme van den boomdes
levens, en ete, en leve legnoUm in eewighyd.

4. Uyt de wederfielling van Chrifius, dew<;lke, in Setrek-
king tot de fchade door Adam.aangebragt, voorgefieltword
aIsde oor:{,aakdes !evens, het welke zynde het leven in de
Hemden te geniten, zoo is't noodzaaklyk, dat oak dit
zelve !even voor den Val beloovt is geweeft.

5. Uyt tegenfielling van de gedreygde dood, dewe1keinfiuy-
tende de verdoemeniffe ter hellen, zoo moet deszelvs te-
gengefielde het leven in allen deelen zyn, het welke aile
gevaar van fierven uydluytende, de hoogfie, ofhemeHfe
zaIighyd aanbrengt.

b. Aan dit levcn is aangehegt de f)nfterflJkhJd, dewdke is d.i
weldaad van behoudenis, ontfpruytende uyt den fiaat van
vriRdfchap, waar door deregte mens vry gefielt wierd van aI-
le gevaar van fierven: welke onfierflykhyd is,
I. In betrekking tot de ~iel, den mens natuur'Jk, dat is, J-

gen en tklngeboren, als dewelkc onuytrooijelyk zynde, ndch
,gefioopt noch gcdood kan worden. Matth. 10: 28. Vreeft
u niet voor de genen di het !ichJJtfamd()~den, en de :{,ielniet
konnen dooden, en:{,.

2.. In betrekking tot het ganJfeonderJlelde) bragtze weI mede
. dar
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dat de mens kon niet fterven, (choon hy wegclls ztnc vc1'-
anderIykhyd ook kon fterven; ais zul1cndc niet gcfiol"'1cn
hehben, indien hy volftandig gebleven waarc en ovcrzlllks
ook zullende natuurlyk of uyt ygener aard altyd gcleevd heh-
ben, om dat'r geenigen vloek of idelhyd den dingcn over-
gekoomen zow hebben: in vergclyking van 10b 5: 6. U7i1nt
t1yt het flo! koomt het verdriet niet VOOlt: ?lOchde moeit~
fprftyt niet up de aarde, en~. De zin is, dat het regt-
veerdig en regr is, dat het verdriet den dwaazcn dood>
want de cIende fpruyt niet uyt de aarde; 7J/ant het fehep~el
is majOteeti der idelhyd onderworpen, ouelJ ekouft, niet ge-
willig. Rom. 8: :'0. God en zync werken zyn goed, mJar
dat de mens van de fchepzelen ichade en ongcmak olltvangt,
koomt van de ftra~e en van der menfchel,l vloek; met een
woord, EliE1S tekent aan, dat allearbeyd met fmerre is,
en dOltwy, in Adam verdoemt, tot ziekten en den dood
geboren worden. Het welke wy oak tegen de Sociniancn
en Pel~ianen, di den daod ftellen eer{gcvolg van de na-
tuur of gcboorre tc zyn, bcweeren.
a. Bewyzende het regtzinnig gevoelen,

II. Uyt de bedreyging zelv/ Gen. 2: 17. Ten dage als
gr daar van eet, ~ultge aen dood flerven, vergeleken
met deszelvs uytvoering, Gen. 3: 19. Tot dat .(Y tot
de aarde wederkeert, dewyl fJdaar up genom en Z)t:
want flof ~yt gr, en gil ~ult tot flof wede-".keeren;

lJ. U yt de onderftelling van de H. Schrivtuur, dewelke
vafifte1t, de doad cen ftraffe der zonden, en Om der
zan den wille ingekoomen te zyn. Rom.,: 12, 14.
Gelyk door eenen mens de ~oi'lde in de werreld ingekoo-
men is, en door de z.onde de dood: en ah..oo de dood
tot aH~nmenflen doorgegaan is, Iph ho6 pames htfemar-
tOIl, in welken aile gez..ondigt hebben, enz.. Hier van
daan word 'Rom. 6: 23. De dood genaamr eene be~ol-
dinge der zonde. Vocg hier by, 1 Kor. 15: 22, 26.
IVant gelyk~e aile in Adam fterven, alzoo zstllenze ook
aile in Chrijlus levendig gemaakt worden. De laatfie
vyand di te nite gedaan word is de dood.

b. Verdcdigmde het ze1vetegen de tegcnwerpingen.
I. Uyt Gen. F 19· Want gil :gt flof) en 1:..uJttot flof

wederkeeren.. PIt.
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I I. Uyt I Kor. I): )o. Dit z.:eggeik, Broeders, d 7t

viees en bloed het K oningry ke Gods niet beiirven konnen,
noch de verderflJkhyd beiirvt de onverderf'.Jkhyd niet.
Overzulks word de dood vooraf vereyfi) eer dat de
mens k<mverheerlykt en volmaakt worden.

I I I. U yt de aalllgebore gefielthyd des lichhaams) het
welke ontfIoopbaar) en mitfdien fierflyk is.

cc. Een Verband mOen de gehoorzaamhyd en den loon des le-
. vens) in de belovte van 't Verbond der Werkcn voorgeftdt,

hegtende deze twee zoodaanig te zaamen) dat
a. De gehoorzaamhyd der Wet zig zoodaanig tot het leven

heeft) als de verdinende oorzaak val) het regt ten leven)
en overzulks als eene JleNe geregtig;hyd. Filipp. 3: 9. Al~
eene geregtig~rd uyt de Wet. Rom. ro: 5. en overzulks als
eene geregtighyd u]t de werkm. Rom. 9: 30. 3 I.

b. En de loon des levens zig tot di gehoorzaamhyd heeft) ais
een loon) niet uyt genade) maar uyt [chuld. Rom. 4: 4.
Nu den genen di werkt word de loon niet toegerekent naar
genade, maar naar ./Chutd. Welke vergelding egter geen-
zins onderfielt eene ver4ienfie (a) uyt eene evenwaardig-
hyd) no<.:h(b) uJt welvoegenthyd, maar. (c) uJt eene 0-

verkoomfte) nademaal'r tuffen di twee uytedten geene'de
minfre gelykwigtige evenredenhyd is.
1. Niet uyt evenwaardighy4) om dat wy van naturen) dat

i'S, van aangeboren aard fchuldenaars zyn tot aile pli£t)
daar toe wy door eene voorgaande we1daad vcrbonden
zvn: zoo dat Chrifius £Uk. J 7: 9. 10. hebbendc de ge-
lykenis van den Dienftkncgt laatcn voorgaan) .een be-
flnyt opmaakt: Alz..oo ook gr) alsge z.,ult gedaan heiJben
I'll het gene u bevolen is) z.,egt) wJ z.Jn onnutte dienft-
knegten, want 'W}' hebben maar gedaan, het gene wy
fthuldig waareJit te dom. Ook is'r'geene de minfie even-
redrnhyd tu{fcn het allergrootfie werk van gehoorzaam-
hyd, en tuffen den loon: gdyk d' Apofid Rom. 8:'r 8.
zegt; lk houde het daar voor dat het Lyden deus tegen-
w,0ordigen ~yds "iet is te waaraer.eIt tegen de heerlykhyd,
de aan ons zal geopenbaart worden. .

2. •. Noch uyt welvoegenthyd, om dat God geen proJOopo~
lfe;tees

(a 1Ex condigno. {b) Congmo.· ( c) p~a:o.
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lIeptees uytnemer der perzoonen is, di am de uyterlyke
g~ven den eenen hoven den andercn fielt. Gill. 2: 6. 7'
'Job 34: 19· Di, te weeten God, het !ltlJ1gez.igte der
Vorflen niet aanne~mt, en d-enr)'ken voor den armen niet
ke~t.; want 2'.J z.rn aile z..yner handen werk.

3. 1/4aar uyt overkoomfte ,am dat de loon aan den werkcr
gcgeven word uyt Gods vrymagtig welbchaagen , zoo
dat dceze fchuld alleenlyk daar uyt ontfiaat, dat God zig
tot een [chuldenaar gelidt hccfot, volgcns zyne gegeven
trollWCen bclovte in het vcrbond.

BB. AAN DE ZYDE VAN DEN MENS, dic met God
in 't verbond treed, alwaar de mens aangemcrkt moet wordcn,
.A.A. Vo.orafvoor het Verbond - .

A. Ten aanzien zyner kragten of bekwaamhyd, om allc beding
der Wet te volbrengen; welke kragten gefl:aafd\vorden door
de Schepping van den Mens met het beeld Gods, en naar
zyne ge1ykeniffe. Gen. I: 26. 27. alwaarwenallWCagt te {han
hebben op,de fpreekwyze: het beeld Godt naa zyne ge/rkenij[e,
dat is, het beeld, 't welk door eenigetuffenkoomende gely-
keniffe, God vettOOltt"Het woordgelrkenis firekt zig wy-
der uyt, dan't woord beeld, aangezien der eene gelykeniffe
weezen kan, waar egter geen beeld is, alzoo is .

Simia quam Jimilis, turpijfima beftia, nobis.

Een Aap, dat vu}le dier,
Ge'Jkt ons gam in fW/ir.

Ook zyn de ondeelige of enkelde dingen in eenzelvde hezon-
der:zoort zig onderling gelyk, als cen aay een aay, een mens
cen mens gelyk is: egter tyl'l~ des anclerens beeld niet, om
dat de een des anders prOotdfuprm, voorheeld niet is: de y-
gen[chap van Cenbeeld is z00da1nig toegefrelt te zyn, dat het
iets and'ers vertoont, en in het eerfie opilag desoogs het dcnk-
beeld van dat andere in onzen geefi verwekt, tot het welke
zommige trekken, di eenige gelykcniffe vertoonel1, genog
zyn.
I. Dit becld Gods hefiaat derhalven in de hekwaamhvd of

hebbelykhyd van den regten mens, ,em wettdyk de 'heer-
P 2 [chappy,
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{chappy, di God aan den mensgegcven hecft, te oefcncn,
en ~m aUe ol'dcning des Scheppers te ondcrhouden, het
welke wy ligtelyk uyt Mozes zclv haalcn konnen, indien
wy de makoomende vau als een gcyolg uytleggen.
aa. Dat deeze bekwaamhyd bcfbat in de gaven Vall den

Geefl:, of in de kenni{fc van God, en van 't gebruyk
der dingcn ter cere Gods, als ook in de hailighyd of de
genygthyd der lievde, om de ol'deninge Gods tc onder-
houden, en het vool'fchl'ivt del' waal'hyd op te volgen)
houden wy fiaande tegen de Socinianen, di nicts, dan
de rcdc en den geefl:, verey{Jcn. H. Dw. Op datzc de
mentielyke verdorventhyd lochenen, en in den eerfien
mens, niets andel'Serkenncn zowden, dan't gene wy
nu nog in een igelyk mens bevinden.
a. W y bewyzen het regtzinnig gevoe1en,

a. Uyt de betrekking zelv van dar becld tot de heer-
[chappy ; op dar de mens dan deeze heerfchappy
naar de rede oefenen en behouden mogt) zoo w ier-
den deeze gaven in den geefi vereyfi) Wall' door hy
God vaal' den gever van di heerfChappy erkennen)
maar de gefchapene dingen, als onder zig en zig
tot Z)'11 gebruyk onderworpen, onderkennen zow~
<1~tdi tot de eel' en heerlykhyd del' opperfl:eGodhyd
betrol\ken moefien worden. Ten: andercn kon hy
deelC heerfdlJppy niet wettig oefenen, of hy moefl
God willen geniten of bezitten, en di dingeR a1-
leenlyk gebruyken , en de gan{fe ordening, vall
God ingefl:clt ook willen onaerhouden.

b. Uyt deSchrivtuurplaatzell, di den mens, vel'Suyt
zyns Scheppers handen gekoomen, eene goedhyd
en regthyd toefchryven. Gen. I: 31. God zag, at
Wilt hygemaakt hadde, en ziet, het was zeer goed.
Pred. 7: 29. Dit heb ik gevonden, datGod denmens
jafthar, regtgefthapen heeft. Dar is, zonder zon-
de en kwaade nyginge, en genogz:larn verligr) om
de reeds verkrcge gcmcenfchap cnverceniging met
God, te behouden, en nag-grootcr door geloof
en iverzugt, met Gods hulpe, te verwerven.

&. Naat; de uytlegging~ van Paulus) di dit beeld af..•
l11aalt7
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maalt, in wyshyd en hailig!J)'d der wMrh.J'd gdegen.
te zyn. Kol. 3: 10. En aangedaan hebt dm niwen
mens, divernie:wt word tot lmmiffi, 'i1aarhet even-
beeld des genen, di hem ge.fchapen heeft. Efez.. 4:
.24, De niwe mens, di naar God gefehapm is, en

. dikaiofimee, kai hojioteeti tees aleetheias in waare regt-
veerdig~d en ~ail~e;hyd.

d. Uyt cen drangbcfluyt, 't welk aantoont, dar de
gc1ykenis geenzins in het.lichhaam gevondcn word.
Hand. 17: 29. Wy dan Gods geJlagte :zynde, moeten
niet meenen, dat de Godhyd goud of :zilver, of ftem
gelyk ZJ, kai chaY'JlYlZati t/dmeeJ kai enthttmeeftoos

. antlJroopou, wtih· dOl," Kl'I"P etl bedenkinge
gefneden ZJn. Nud,. \.h i:! tie nN1tUr of
den aard van het dell':''',.: \:.',.:icn, dat ('ok in de
Duyvelcn en godho7.c mcnficn tc vindcn is, Want
de mens., khoon di in 'U'aarde ij, als ~ geen ver-
}land heeft, word gelyk de beeften,. di ver~aan PI.
49: 21. En 73: 22. Doe was ik onvernuftig, m
wift niets: ik was een groot beeft by u.

b. Bcwecrcn wy tegen de Socinianen, dewcIke dat bee1d
aIleen in de heerfchappy Hellen, en di voortrefleIyk-
hyd 10chenen, pogende \
a. Het eerfre tc bewyzen, uyt Gen. I: 26.a1waar God

zeyde: Laat ons men/fen maaken, naar on:zen beelde~
naar on:ze gelykeniffe, vejirdou bidgath haijam, en
dat z.y heerfchapp) hebben over de Viffin der Zee 2

em:•.
h. Het tweede daar uyt, dat de H. Schrivt het becld

Gods nog aan aBetnen{fen toefchryvt. Gen. 9: 6.
wt des menfchen bloed vergiet, ZJn bloed :zat door
den mens vergaI'm 'Worden: want God heeft den mens
ntzar :srn beeld gemaakt. En Jak. F 9. Door de
totll,e, vervloeken wJ de menjJen, di naar de gelyke.
niJJeGods gemaakt z.;n. .
!Pb. Deeze bekwaamhyd verderven zy gans en gaar

di cen ltaat der zuyvere natuur of geboorte vel'''
digten, gelyk de Pe1agiancn , willende dat de
eCl'frcmelY noch wys ~ noch d~~asiJ, noch goed,

p 3 ~och
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noch kwaad, maar aHecnvatbaar en bekwaam ge-
weeft is, am een van allen te worden; het welke
'iy wederom frellen , op datze den gefchaapen
mens tot de onnoozelhyd wederbrengen, en ons,
alswe eerft geboren worden, gclyk maaken
zowden, aangczien zy de natuurlyke of ~angebo-
re verdorveqthyd oo-kontkcnnen.
a. Welk gevoclcn wy vcrwerpcn,

a. Wegens de oogerymdhyd van dicn ftaat;
nademaal de Gee1t niet bevat bn worden

'dan ais denkende , en tuffen God en de
fchepzclen geftclt zynde-, zig wcndende, of
tot God, of tot de fchcpzelen; wclkeeer-
fie daad, met den gcdt gelyktydig zynde,
niet kan nahaten tot goed, of kwaad te zyn.

b. Wegens de aanmerking zelv,
I. Van Adam, di aanH.ondsna de gcboorte

van Eva bIyken V3,nzyne wyshyd en hai-
lighyd gegevc1'lheeft, wanneer hy deRu··
welyks Wetten zelv wift uyt te vorffen.
Ten anderen in het geven del'naamen aan
de fchepzelen, wanneer hy aan alle Dircn
elk ee.ncn naam, met hunnen aard over-
een koomende, gegeven heeft.

2. Van Eva, dewelke in de verzoeking zelv
blyke~lgetoont heett van dekenniffe Gods,
en vande Wet en haaren franc! onder de
Wet. Gen. 3:2~

b. En verdedigen tegen de tegenwerpen.
a. U yt de pl:aats, Gen. 2: 25. en Hoofdft· 3:

I L alwaar onze Eerft-ouders gezcgt werden
1'Makt geweefl: te zyn, en zig des niet ge-
fthaamt, noch kundig geweefl te hebben.

b. En daar uyt, dat zy hun door den Duyvc1
hebben Luten bcclrigen.

ce. Oak ol1tr:entlwen de Paurgezinden deeze be-
kwaamhyd:, alsze ftdlen dat de eerfte geregtighyd
Jan den eerfl:eo mens I1ktnattmrlJ k of ygen; maar
hove1'!natuurly!t. of onygen geweefi:is, dat is, dat

;~ ~
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de beweging,en der .hegeerlykhyd aan den re~ten

.mens ntltuurlyk of tngefchaapen, maar dat hem
hoven dat natuurlyiu of ingefchllapene, noch
Toortreffdyker gaven. toegevoegt zyn geweeJ1tot
een dwangteugelzyner hegeetlykheden, op dat hy
niet Iigt in zonde vervanen mogt. H. Dw. Is
te J1ellen, dat de hetcugelde hcgeerlykhyd onder
de zonde niet gerekcnt word. .De Hervormde
noemen in tegendeel de natuur!yke of aangebore
gefegtighyd, of di hebbelykhyd am een igelyk
het zyne te geven, niet datze uyt de wezentIy.k-
hyd of deszelvs vermogens afvIoeid, maar da~de
mens , een Gode waardig \'\~erkfiuk, geenzins,
van di regthyd in verfiand en wil ontbioot is.
a. Ons gevoelen bewyzen wy

a. Uyt de heerlykhyd van den Schepper, de"
welke, de Stigter van het goede zynde, in-
dien. hy den mens niet met di kennilfe en
Iie~de tot yod g~fchaap,en~ad, geen werk,.
zyne eere waardlg, ge-maakt zow hebben,
aIs zynde niet tot zyne eer en heerlykhyd.

~. Van de lievde, di den mens natuurlyk of
ygen is, ais dewelke geemins zonder lievde
wezen kan: indien nu deeze lievde niet tot
God ais zyn Hoogfie Goed, gefirekt had;
tow het ouk geed geweeft zyn, aIle andere
dingen, bel1alven God, Iiev te hebben ;
want al wat den mens natuurlyk dfingefchaa-
pen is, moet goed lyn, om dai: het van
God is. .

fl. Uyt de natu11rlyke ofaangebore onderwer-
, pelykliyd, dewelke geenzins toelaat , dat

het redelyk fchepzel niet alzins aan zynen
Schepper onderworp'en zow zyn.

d. Daar uyt, dat de kwaade begeerlykhyd in
aIlemen{fen mifdaadig en zonde is, gelyk-

., we te zyner plaatze toonen zllIle!1~
D. Beweeren wy tegen de aanhouding, dewelke'

aa~ldringt) dat al {choon Gods beeld wegge--
nomen:
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.nomen is, de menifelyke natuur of wezentlyk-
hyd e~ter blyvt, en dat overzulks dit beeld
niets doet tot het ftellen van de menife1ykena-
tuur of wczentlykhyd.

I I. Deeze bekwaamhyd van kugten was, door behulp van
di vermogens en gaven.tot gehoownmhyd, gcnog om het
regt ten kven uyt overkoamfte te verdinen: want het waa-
re eel~(.chendaad, dat God den mens verpligten ZOW, am
zyne vril1dfchap tc zoeken, onder eene voorwaarde di ge-
heel en al onmogclyk waarc.
I. Het was egter niet nood~aaldyk, doltde mens kragten

bezat) di metter daad bekwaJn1 waarcn. Het was gc-
nog dat hy in een :wodaanigcl1 ftaat gefte1t wierd, in
den we1kenhy " d~snoods , vcrmcerdering van kragten
en bekwaamheden van God !lfh:,ik:n en venverven kOll.
Ook kon hy van zommige dingcn, eli des daads waaren,
onkundig zyn ;zynde het egter genog, dat hy in een
twyfelig geval zyn oordeel fchorf1en, en een doordrin-
gender'-kenl1i/fevan God afbidden kon.

2. "Oak was het niet noodzaaklyk, dat de byftand derGod~
de1yke genade metter da:1dwerkzaam was tot zyne bevc-
fiiging; als welke ftaat met den ftaat der beproeving
geenzins voeglyk was: want de 111ensmoeft in dien ftaat
der beproeving veranderlyk zyn, en veele vonden kon-
nen zoeken, gelyk hy gedaan heeft. Pred. 7: 29. God
heeft den mem regt gemaakt, marlr -9' hebben veete von-.
den gez"ogt.

B. Ten aanzien van de voorafgaandc ,rerbintenis moet men vaft
1\:e11en, dat de regte mens, door de \Vet des Verbonds tot
een onvcrfchulde vcrbintenis geroepcn, reeds voor af, we-
gens zyne natuurlyke of aangebore afhangc1ykhyd van God,
onder God hecft moeten ftaaa, gelyk een Knegt onder zynen
Heer.

EE. Gevolgelyk naaderde de mens tot den voorftel van 't Verbond
en de Verbonds.c.Wet,. in zyncn {bat van regthyd cn met ge-
nogzaame kragten voorzien, met dien toe te fiemmcn, of mct
de voorwaarde van 't Verbond op zig en aan te ncmen.
(J. De daad van toeftemming, te voorCllgepleegt, kOllnenwe

klaar genog aflnectcn uyt het zeggen van de Vrow. Gen. F
3.. Maar
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3. Maar Vtln de vrugt des booms, di itt 't midden van den hoI

flaat, heeft God gez.egt: 6.-1 z.ult van di niet eeten, noch di
lIanroeren, op dat gr niet ftervet.

b. De hoedaanighyd der toefl:emming is geweefl:, dat Adam was
als het Hoord cn Bewindsman van het ganffe Menldom: in
welken deelen hy met Chrifius gclyk fiond. Rom. 5: 14- A-
Jam is een voorbee/d desgenen di koomen z.owde. 1Kor. 15:
22. PV;;ntgelykz.e aile in Adam fterven, alzoo z.ullenz.eook in.
Chrijlus aile levend~rsgemaakt worden. Waar van daan te ken-
nen gegeven word, dat in Adam, als het hoofd, oak aan
Eva het ze1vdegebod is gegcven geweefi. Gen. 2: 16. De
HE ERE God gebood den menjJC, enz.. te weeten, Adam
en Eva, dewelke em vlees z.yn. vcrs:!+ En Roofdft· 3: 3.
Want d6 Man is't hoofd der Vrouwe. I Kor. II: 3. I Tim.
2: 14- dewelke, indicn hy fl:aandc gcblcven waare, zyne
regthyd en het heeld Gods, te gelyk met zyne nakomelingen
zow voordgezet hebben, en dat uyt kragte van de eerfl:eze-
geningen, wap en vermennigvuldigt. Gen. 1: 28.

C. DE OPREGTING DES VERBONDS , 't welk aange-
gaan mdefi 'worden is tweederlye.
A. Door de Tekenen van dit Verbond, di den mens, in zynen pligt

volherdende '. alles goeds verzekeren: hier op zien
2. Het Paradys, deszelvs

(1. Plaars, was in't Land Eden, of de zuyder Landfireek van Me.;"
.2opotamien, met boomen bezet, en door de Rivier uyt Eden
bcfproeit, di na eene verdeeling hun water met de vier groote
Riviren gemeen maakte. Gen. 2: 8-15.

IJ. Gebrttyk, is geweefl:, den derden Heme! te verbeelden: gelyk
" Kay. 12: 2,4. alwaar de optrekking van Paulus in den derden
Heme!, genaamt word, eene optrekking in het Paradys. Luc.
23: 43· Heden z.ult gr met my in't Paradp ;gn. Vergeleken
met Openb. 2: 7. Waar uyt Socyn zelv gedwongenword te be-

, kennen, dat daar door den zetd der Zaligeafgefchaduwt, en
overzulks ook betekent word. Het verzegelde derhalven de hoo..;
pe des levens, in het hemelffe Paradys te leven, zoo lang als de
mens in den fl:aatder regthyd vo1fl:andigbleev, maar geenzins
een volfirekt regt, 't we1khy nog niet bezat.

.b. De Boom desLevens. •
0, :Welke Boom bef,hr~en woid Gen. 2:~. datdezeJve, ge1yk

Q.. .alle
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alle andere Boomen,begeerlyk was voor bet gez,.igte, en goed ten
/jJp:.e: en in 't midden des Hrws. Het is·bewyfiyk, dat dezelve
geen enkclde Boom aIleen geweefi: i5, dewyl hy elders vertoont
word aan byde de zyden van de Rivier. Openb. 2-1: 2. In't
midden van haareftraate, en op de ee1feen de andere :<:ydetier ri~
vire was de boom des levens, tnz... E%..Cch.47: 12.

b. DCilszdvsgebruyk is niet lichhaamkundig geweeH om des lich-
haams aanwezen te· verlengen, om dat hy oat doen moefi:, of
als een voedzd, het welke hy dan met aUeandere gemeen had;.
of als een geneesmiddel,. tot het welke in den eerftfi:aat geene
noodzaake was; maar om te verzegelen en te betckenen,
I. Den Zoone GfJds; Openb. 2: 7~ Di overwint %..alik te eten

geven van den boom de.•levens, di inhet midden van't PfM'a-
ap. q(lds is" .we1~ bpom d~~ levcndigmaakeodeo God be~e-
Kent, of waarlyk de levendigmaakenJe [pruyte God.!, dat IS,

Gods Zaaoe: de W yshyd word Spreuk. 3: 18. gezegt: Zy
is een boom de.• levens, den genen, diz.,e a:mgr.rpen: en elk een
diz..e vafthoud, word geluk%..alig. ,Want in den Zaane Gods
Wasen is het leven. 'Joh. I:+ In het ;:.,elve, in het ·Woord.
dat is, in den Zaane Gods, 141M het leven. . Hy verzegelde
wel den Zaone Gods niet, als den Middelaar: want zoadaa~
nig word hy aIleen in't Verbond der gcnade aangemerkt,
maar als door den welkcn de Vader zig wilde aan de menffen
openbaaren en verheerlyken.

2. Het Eeuwige leven, in den Zoon, als den Belooncr van dat
Vcrbond vaorgefrelt. Gen. 3: 22. Ziet de men[[eis gewor ••
den als on%..Creen, welke een my tocfchynt de Zoooe Gods
te. zyn ,. Nu dan, dat hy :<:ynehand niet t1Jtfteke, en neme ook
van den boom des levens, en ete, en leve in eewighyd. Spreult..
I l: 12. Maar de begeerte di koomt, is een boom des levens.

B. Door Bedry[,ing, wamneerGod by het Proev-gebod byaevoegt heeft
d~ bedryging des daods, tegen den avertredercn vaJ1geaelt. Gen. 2:
16, 17. Ten doge als gr daarvan eet, z.,ultgr fteryenae fterveo, dat
is) zekerlyk den dood fterven. Van welke oedryging te ondcrzoeken
fiaat )
a. De PVyduJtge.ftrekthyd, zoo dat de gedrygde dood inl1uyt,

a. Den doad des lichhaams, met alfede claaraan toegevoegde ram"
pen, di 7t menifdyk leven fchade aanbrengen. Als~.G<n. 3:
16'-1,9. alwaar de mennig:r;utJige baarens [mertt aan Eva., en het

z;,weel
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z.:weet z.:yns aan{c'ifns aan Adam, en aan byde de dood, of de

. wederkeerinfptot }fof word opgelegt.
b. Den dood acr zi1e, of de vervremding en affchyding van God,

waar door ZJ vervreemt zyn van't leven Gods. Efez;,. 4: 18. wel-
ke {bat genaamt word, de dood in z;,ondenen mifdade1t. Efez;,,'
2.. I.

c. En byder verzwaaring en volmaaking.
1. Ten opzigt van de zid, di nOiden dood in de plaatze der py'"

nigingen overgebragt moeft worden, gelyk blykt nyt Luk. 16.
2. 3, 24. alwaar de Rykem:m gezegt word in de IJelle, in de
pyne en [merte in di vlamme te l,den.

l. Ten opzigt van het lichhaam ,dat weder opgewekt en met
den geefi:vereenigt moefi: worden tot de eewige fi:raften.Dan.
12. 2. Veel, van eli in' t flof der aarde flttttpen, z;,t+Ilenontwaa-
ken, tot ver[maadheden, en eewige afgryz;,inge.

b. De Billykhyd, di uyt Gods vreekende Geregtighyd gehaalt moet
worden. P[al. ')0. 2.I. Deez..e dingen doet gy, en ik z;,wyge, .rY
meent, dat ik t' eenemaal ben gelyk gJ: Ik z;,alu ftraffen, en z;,al't
IIrdentelyk voor Itwe oogen ftellen.· Waar van daan aUevloek in de
H. Bladeren bevat word als een ddemvonnis·der Wet, di deeze di-
Ir.liooma, regtfpraake eyfi:.

D. DES T A A T des menlfen onder het eerfie Verbond is zeer ge!uk-
kig geweeft, am dat hy
A. Ryk geweeft is van gaven Gods: als denwe1kenalle onderfi:md tOt

hetJeven, aan geenige ideIhyd onderworpen, overvloedig tot zyn
gebruyk vergullt was.

B. Tot cen Heere gefielt is geweefi over aIle gefchaapene dingen, zoo
dat ailes hem onderw'Orpenwas. Gen. 1. 2.8-~o.

C. Een vrind van God was:-, denwe1ken hy niet alleen tot een goeder-
tiernen Heer, en milden Gever van aIle zegeningen, maar oak tot
eencn gemeenzaamen Leydsman zyns levens had, .met wicn hy vee!.
maa\en gemcenzaam gefproken had, zoo voor dt Schcpping 'tall de
Vrouwe, wanneer hcm, ten teken zyner verkregene heer[ch<tppy,
vergunt was aan de Diren hunne naamen te geven; als na dat de
V rOl1wegctchaapen was, en van God tot hem gebragt wicrd: En
veelligt hecft God deezen zevenden dag dus met den mcns in omgang
doorgebragt, dewy] Gen. 2. 3. gezegt word, da.thy dim dag gehai-
ligt nceft, ~at is, in hailigc werken doorgebragt: het wc\kebekwaa-
melyk van de zaamcnfpraak met de Eerfi-o.uderen' gehoudcOl, kan
v~dhan worden. Q 2 D. E-



124 H. III. VAN VE.~ WERKVERBON7)S D. D.
, D .. Evenwe! was hy nog niet gehed en al regtveerdig, dat is, het regt

ten leven hebbende ; vee! min was hy gelukzalig ,maar alleen op dem
weg om de regtveerdighyd en gelukzalighyd te verkrygen.

H 0 0 F 0 '0 EEL III.
Pan des Wcrl(,l'crbo'l1d.t wrbreiing door de Zonae.

GEzien hcbbende de opregting van het W crkverbond t voigt nu des-
zclvs verbreking door de J:.ond~, gefchied door middel Tan de beproe.•

ving: alwaar wy de zoude cerfi in 't algemeen) en daarm in 't eezonder
zullen aanmerken.
A~ In't algemeen, is de zande anomia, eeneonwettelykhJd, of eent af.•

wyking VaIa dien regel des levens , di defl mens tot alle gehoorzaamhyd
verbincl, door welkers tuffenkoomfr de zondaar niet aileen op zig laad
de fchuld en [mette) maar oak de frraffe, dewe1kehy ten zy de genade
da<lrtuilenkoome, zekerlyk te wagten heeft .
.A. Met verfChydenenaamen word de zonde in de H. Scbrivten geboekt,

en genaamt
o. Gattai) in't Hebreews, in't Grieks hamartia, afwJking, we.•

gens de miffing van het regte doe1wit, di eene vergeeting of ver-
'agting Vln het ynde influyt, en tot zyn uytkoomfi heeft het eewi-
ge vcrderv.

b. Pefehang. Apoftafia. Afva!. Voor zoo veel de mens eene betrek.•
king tot God heeft, als tot zyncn Heer en Wetgever, den wel·
ken hy verlochent, en welkers Wet hy verwerpt.

c. Gnavon. .Adikia. Ongeregtighyd. Wanneerhy tot God betrokkea
word) als tot zyn voorbee1d) Van het welke afwykende) hy ver.•
dorven word, en zyne regthyd verIiefl:.

d. Beged. TrowlooshJd. Uyt eene betrekking tot het Verband, dar
hy, by toefl:emming aangenomcn, en trowlooflyk verbroken heefc.

~. Meri, Mored. WederJPannighyd. Voor zoo veel di influyt eene
vY3ndfchaptegen God, welkers ordening en deugden hy befl:ryd.

,.Magnal. Vergryping. Voar zoo vee! dk aUesmet ichynhailighyd
verzclt gaat;) zoo dat hy geenzins wi! {chynen tc qu .• en zondaar,
&e1yk hy is~; • q

1!. :p~
f
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B. De natuur of aard d,er~onde. Waar in wy 011S wel naw en ernfiig te

wagten hebben, datwe niet meenen de zonde eeoe zaaklykhyd of iets
fielligs te zyn, of ook enkelyk ontkennig tn een niet: maar datze
eene ontbeering is, of een afweezighyd van het gene tegenwoordig
zyn moefr. Waar van daan deze1ve uytfiekendyk anomia, onwett~"
lykhyd, genaamt word. I Joh'3' 4·

C. Het onderfch;d word claar in gefielt, dat zommige zonde gezegt
worden,
a. Van Doming" wanneerder eene.ontbering aankleevt aall de daad,

di anders ge[chled, danze gefchlden moefi. Jak. 4. 17. Wi dan
weet goed te dom, enniet doet, hamartia auto~ Iftin, dien is het
%.JJnde.Ten w'dkers opzigt de zonde gefchied of met het herte.
Als Matth. ). 28. Zoo wi em VrtJuwe aanzJet ,omz.e te begeeren,
di heeft alreedsoverfpel in 9n herte met htl!1rgedtIP:l1.V oeg hier by
Matt. IS. 19. T.!Yt het herte koomen voord booz.ebedenkingen, dood-
jlagen, overfpelen, hoereryen, diveryen, valfe getUJgeniften, Ia-
Heringen. Of met den mond, als Matth. I2.. 36. Maar ik ~gge
u, dat van elk ide! woord, het welk de menflen z.ullen gefproken
hebben, :g van het ulve ~ullenrekenfchtp geven in den dag des oor-
deels. Ook iffer nog eene andere zonde des werks, hoedaanige
wc:rken befchreven worden. Gld. 5. 19-1I. en elders.

b. Van Nalaatighyd, wanneerder een ontbcering aan 't vermogen
aankleevt, zoo dat het niet werkzaam is, daar het werkzaam zyn
moefi. Hier van daan is het dat Matth. 2.,.. 42. de godloozen
ook zullen verdoemt worden am de nalaating van het goede. UTant
ik ben honge-figgeweeft, engy hebt my niet tt?etengegeven: ik ben
dorftiggeweeft, en g'Y hebtm.y niet te drinken gegeven, en~.

B. In't be~onder is q,e zonde of de Eerfte, of de gee"rfde.
.A. DEE E R S T E Z 0 N DE, of de OorfProngelykeis het werk

van ongehoorzaamhyd onzer eerfie Ouderen, di door des Zatans li~
fiighyd verzogt, tegell het g.ene hen bevolen was gedaan hebben,
met van den boom der ken11lffe des Coeds en des Kwaads te etenj
waar door zelv zv het eerfie Verbond verbroken hebben. Hier moe ..•
ten wy dan aaJ.l~erken,
a. De Gelegenthydof de Ver~oeking, waar van de Duyvel, onder"t

bedekzel van eene Slange vcrborgen, de oorzaak was.
a. Dat dit des Duyve1s konfi en lift geweefi is, blykt.

I. tOm dat niets, dan de booze Geefi, door de Slange valshe~
den Iieeft ft:onnen fpreken, waarom hy een leugenaarvan den
~eginnegcnaamt ~otd. Jib. 8. 41. q., 320• 0lll.
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1. Om dat Paulus ,het bedrog der Slange aan den Duyvel toc-

[,hryvt ~ K ot. I I. I ~. vergeleken met vcrs 14. Zulke valffr
.Apoftelen· z.yn bedrieglyke arbeyders, hen vfranderende in Apo-
Jteien fJan Chriftus. En geen wonder: want de Zatan ~elv
vt"rtJndert ~~ in eenen Engel des ligts, te weeten, dat kan in
de bedrigeryen des Zat.ms altyd gcmerkt worden. Hy is tot
onze eerfie Moeder gekoomen als een Gezant van God, en
als een Engel, di nog in de waarhyd fiond, di Gods aange-
zigte aanfchowde, di van God tot zynen dienfi gehailigt was,
en di nog in de hemelfe gelllkzalighyd verkcerde.

~. Om dat de Zatan daar van daan met den naam van Slange be-
tekent word, Openb. 12. 9. En de groote Draak is geworpen,
de oude Siange , ,welke get/aamt word Duyvel en Zatanas, di
verleyd, en~ .. Voeg hier by, Ho.oldft. 20. 2. En kr <-~reep
den Draak, ·J~·fJHdeSI£Mf,~, 'welk~JJ at Duyvfl en Zatanas.

b. Zyne lift en bedmg is te bemerken J

I. In zynen raadOag van de Slange aan te ncmen, als zynde een
Dier den regtcn Mens niet onaangenaam, en wcgcns zyne
looshyd zeer behaaglyk Gen. 3. I. De Slange nu was liftiger
dan al het gedierte des velds, enz.. Ook zegt Chrifi:us,; Zyt
voor~igtig als de Slangen. Matth. 10. 16. IRzonderhyd ae-
'Nyl, ni.et zolliderwonderdaad, ecne fpraak uyt dezelve voord-
koomen kon.

2.. In de verandering z.yns ~elvJ in een Engel des ligts, als wil-
lende fchynen in Gods naame te handelen, en hem tot een
gemyge van zyn zeggen· roepende. Gen. 3. 5. want God
weet, ten dage als gr daar van eet, enz.. even als of hy Gods
meeninge voor Eva open leyde omtrent ~cn ligt middel, Cll
dat ais tot· des menffen grootfie goed toebereyd was.

3. In de bewimpeling der z.aak: want willende den mens over-
reedden, dOlthet proevgebod, als zynde fiellig en uyt ygener
aardveranderlyk, na Gods wederroeping niet langer vCrbond,
heeft hy oak met eenen willen gelO()Vthebben, dat het ge-
vaar van te fierven in zoo verre vcrdwenen, en dat het ver-
mogen van te eten hen wedcrvergnnt was, ja aanbevolcn
wierd, even als of God nu wilde, dat met deszelvseten ver-
zeit zow gaan eene niwe verligting des verfiands, of cen ver-
meerdering dcszelvs, op dat zy Godc meer gelyk zowdell
worden.

b. Den
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b. Den Val z.elv, of apoftafuin-denafval ,

a. Tot de Overtreders, alwaar
1. De Vrouwe eerll: in de overtredinge geweefr is.. Gen. 3. 6.

Zy nam van z..ynevrugt ,ende at: en qga1f ook haarenman'
methaar. I Tim. z. 2+ De vrouw~ vede,d 9nde is in over-
tredingegeweeft·

2-. Adam. Gen.). 6. Enhy dt. Rom. 5".n. Gelyk door eene,n
mens de z..ondein de werreld ingekoomenis.

b. Tot den vQordgang der zonde: want deeze-eerfre zonde moet
bevat worden als een /Umplokfe, zaamenfchaakel van verfehydene
zondige daaden, gelyk datter eene Iaawhyd in het bidden voor.•
gegaan, en geene opfchorting des oordeels gevolgt is, maar ee-
fte verhaafring van den geeft., om in eene onzekere zaak ietwes
vafr te frellen; het welke vooraf gegaan zynJe kwatn aanftonds
de begeerlykhyd te voorfchyn, di de zonde ontvangen en gebaart
heeft.- -

,. Ten opzigt Van der~elver zwaarwigtighydj want fchoon zyfcbe'" -
ncn in cen zaak van wynig belang te mudoen, zoo- word de
fchuld egter claardoor niet verligt, maar vee1eervetzw<iart, in-
dienwe overwegenj dat de menffenin de groodh:,overvloed van
alles:kvcnde, de hccrlchappy van God, als zonder welkers raad
zy niets vcrmogten aan te raaken, afgefchud, en van 't gebruyk
der fchepze1cn al te grooten verwagting gehad hebben, ~aar zy
alIes van God aIleen afwagten moeften. Doe hier by, dat de
menffen dit gedaan hebben, daar zy met de grootfte tgaven be-
giftigt, en eerft vers uyt hun Maakers hand.en gekQomen waa-
reno '

J. Tot Gods Voorz..inighJd, di voor de zonde aan den mens geeni-
ge kragtcn ontrokken had. Want anders zow de mens al geftrafi:
tyn geweefr voor dat hy gezondigt had: maar opder het zondi-
gen, wanne~ de Eer1t-0uders zig van Godaf\velJ.den, heefi:
fly, .lIscen regtveerdig~ R.igter ~-'~enaan htjnne ygene raadOa-
gen.overgegeven t en dell Val< zoodaanig taegelaaten, dat God

. van hen afwykende, de duyfretniffe met regt in de plaats van het
ligt gcvolgt is.

c. De Gevolgen der :z:.onde,di in den eerften mens geweefl zyn,
a.Het verlies z..rnerregthJd, zoo datter aanfl:onds i?l !Jet vetjand

.blykbaargeweeft is ee'ne anoeejfa, rJnzinnighyd; niet lettende OJ?'
<Sod ofop zyne ygenfchappen; hier van daan Gm; 3. 8. ge...

hool:l::
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hoort hebbendedeftemme Gods door den Hov henen klinken••
ele , of een aeluyd, als een gedruys van den aankoomenden
God, di in J'en Hov, als in zyne woonplaats wandelde, vrees-
den Adam en Eva zeer, claarzy hadden behooren verheugt te
zyn, dat hy het Paradys uytgekozen had, om voor den Me~
daar in, als by en met hem, te woonen in zyn ygen huys, in
~yne voorhovcn, en onder zyne oogen, alwaarhyJDodEloach,
Goas verborgentheden over zyne tente had. Job 29. 4. Dat is,
~en gemeenzaamen omgang met God hebben zow. In den wit
is aanfionds de begeerte opgerezen" om zyne zonde te verbcrgen
en te verfchoonen. Gen. 3. 2.0. En ik vree{de, zeyde Adam,
want ik ben naakt, daarom verbergde ik my. Ja ver«' 12. 13.
werpt Adam de [chuld op Eva, en by omweg op God, dog E-
Ta legt di op de Slange. In hunne driften zyn geweeft ongeregel-
d.ebewegingen van oegeerlykhyd, dewelke zy ~ dewylze di niet
konden verdooven, poogden te verbergen efi bcdekkcn, en
hegtten vJgeboom bladeren te ;:.a~menen maalt.ten tig fthorten.
Gen. 3.7. . .

b. De mewu!1hJd van de hegaaneJchu/d, welkel's getufge de vlugt
was, zoo dat hy voar net aangezigte des HE ERE N, dien
hy als eenen Regter vreefde, niet :iraan bIcev. Gen. 3.8. En
;:.ig voo"l':gn aangez..igtellerbergde in't midden van hetgeboomte
de! how.

c. De Voorloopende kwaaden, en de vloek, di op de aarde en de
menffelyke werken gelegt wierd. Gen. 3. 16-19.

d. De ver/orene Hoop vanhailig111aakingofheerlykmaaking tIyt het
Verbond der Werken, bekent gemaakt door de uytwerping
ProfJtopldjloonder Eerfi-ouderen uyt het Paradys, en door het
bezetten van den weg tot wederkeering met eenen wagter de Che-
rubin, di een vlammend leromer zwaaide, en den toegang tot
den boom des levensbelette. Gen. 3. 23, 24. Door welk:Jom
God den mensheef!; willen leeraaren, de verandering van dat
Verbond, en ook vermaanen, dat de weg van het Werk-ver ••
bond, door de zonde overtreden, nu ge£loten was, zoo dat
wi door denzelven tot God zow willen naaderen, in het zweerd
zyner vraake vallen .zow, en zoo wi uyt dat VerbC?ndeene.rgen
geregtighyd voor ZIg zow poogen op te regt~n, en ~oo zlg~het
regt ;tan te matigen, Qnt VaPl <ten boom des levens te, eten, dat
hy door dit Zinnebee1d vermaant moeft zyn') .het eewigeJeve!'l
, \ ," niet
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l1iet te zuHen vinden; en te doen te hebben met ecn God) di
als een verteerend vuur is..

B. DE GEER VDE ZONDE £luyt in zig allen fiaat van elen-
de) uyt de eerfre zonde tOl!alle nakoomelingell van 't ganife Mens-
dom overgegaan: waar in wy aanmerken,
I. De z.onde in z.ig, di in betrckking tot de nakoomelingen verdeelt

word in Oorfprongelykc en DaadeIyke.
AA. DE OORSPRONGEL YKE ZONDE is eene

verdorventhyd) den nakoomclingen uyt de tocgerekende fchuld
van hunnen oorfprong afaan inklevende, waar door het ganffe
nakoomelingfchap, :zoo wegens het ontbeeren der oorfpronge-
lyke geregtighyd, als wegens de voorbaarige genygthyd tot het
'kwaade, aan de Wet ,Gods o1?gehoorzaamis. Dit moet dan
begrepen worden, .
I. Naar de toer;erekende fChuld, voor zoo veel aile de nakoome-

lingen geagt worden). in Adam, als in hun Hoafd, uyt
kragte van 't Verbond begrepen te zyn) zoo datze met regt»
van Gods beeld ver1teken zynde, kinderen des toorns gebo-
ren en gerekent worden: welke toerekening ;wy bewyzen te-
gen lle Arminianen en de overige Pelagianen , de voorfian-
ders van de zuyvere natuur of geboorte. H. Dw. Op datze
het vermogen van den vryen Wil bcfchermen konden.
a. Wy bewyzen 't met de redenkaveling.

a. Uyt de uytdrukkelyke plaats. Rom. F 12. Daarom ge-
iyk door eenen mens de z.onde in de werreld ingekoomen is,
en door de z.onde de dood: en ahoo de dood tot aile mens-
fin overgegaan is, eph ho~ pantes hlemarton, in we/ken
aile gez.ondigt hebben.

b. Uyt de inwikkc1ing der firaffen: want geene frraffe is
Adam aangekondigt, waar aan ook alle nakoomelingen
niet ollderhevig Z'yV1, gelyk de vervloeking van 't aard-
ryk) het etel1van brood in 't zweet zyns aanfchyns) de
wederkeering tot fiof, te weeten de dood, de uytwer-
ping uyt het Paradys, enz. Gen. 3: 17, 18, 19, 23, 24.
.Rom. 5: 14- Efez.. 2: 3. Van natuuren of van de geboor-
te kinderen des tOfJrns. Want geene frrafle kan zonder
voorgaande fchuld regtveerdig gezegt worden.

c. Uyt de vergelyking van deregtveerdiging door toereke-
ning, met het doemvonnis) uyt de:zonae Adams, af-

K geleyd.



130 H. III. VAN 'DES WERKVERBON7JS D. II.
geleyd. Rom.): 14, 16, 18. Namelyk, gelyk door eene
mifdaad over aite I'MnjJentot verdoemenis: alz.oo ook door
eme verdienfle, of oorzaak, van regtveerdighJd over a/Iff
menffen tot regtvee.,.digmaaking des levens, heeft zig deeze
zaak toegedragen.

b. Beweeren wy tegen de tegenwerpen, genomen.
a. U yt de plaatzen, Ezech. 18: 20. De zile di zondigt,

di z.al fterven : de Zoone zal nie.t dragen de ongeregtighJd
des Vaders, noch enz.. Gal. 6: 5. Em igelyk z.al :qn
ygm pak dra~. .

b. U yt de rede, dat den nakoomelingen niet kan toegere-
kent worden eene zonde, dizc1v aan Adam niet toege-
rekent is geweefi: dat God den rcgtveerdigcn biet {haft
met den onregtveerdigen: noch dat de daad van een al-
leen niet kan gezegt worden de daad van aUeandere.

1. Naar de fmette, di den nakoomelingen aankleevt) of naar de
V"oordgezettevcrdorventhyd; £tcUenwy vaO:,
A. Dat de Verdrr/"Qenthyd de nakoome1ingen aankleevt,

aa. Van den oorfProng af, door de geboorte: het welke wy oak
tegen de Pelagianen aandringen, di de verdorventhyd, van
& bcgeerte tot navolging van vo~rbee1den, afleyden. H.Dw.
Om weder de zuyvere natuur at geboartG te konnen verde-
digen.
a, 'wy bewyzen 't regtzinnig gevoc1en.

I. Uyt klaare Schrivtuurplaatzen. Pfal. )1: 7. Ziet ik ben
in ongeregtighJd geboren: en in z.onde heeft mJne Moeder
jechemlthni my ontvangen. Gen. 8: 2 I. 1ez.er haltebh
haldam rang minnegnuraab, het gedigtz.el van) smettflen
herte is boos van z.yner jeugt aan. Job 14: 4· Joh. 3: 6.
Het gene uyt vlees geboren is, dat is vlees, enz..

2. Uyt de algemeene verdorventhyd, hier na te bewyzell)
en door de ondervinding gcftaavt.

b. Beweeren wy tegen de tegenwcrpen,
1. Uyt de Schrivtuurplaatzen, eli der Kinderen onllooze1-

hyd vafi fieUen. Pftl. 106: j 8. ZJ he/;/;en onfthuldig
bloed-vergoten, het bloed hunner z.oonen ettdogteren) enz..
Jon. 4: I I. Zegt God tot. Jonas : Zowde ik di groote

flad Ninive niet verfthoonen [ daar veel meer dan honderd
en twintig dup:..enJ, menJJen in z.yn) di geen onderfthyd

weeten
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weeten tujJen hunne re[,teren hunne linker hand. En des
blindens onzondighyd. 'Joh. 9: 3. Noch deez.e, te we-
ten de blinde, noch gne Ouder.rhebbenge;:"ondigt.

2.. Uyt de rede, om dat de verdorventhyd voordgezet zow
moeten worden·, of door de zid, of door het Iichhaam;
niet door de ziel, dewclke van God gefchaapen word;
oak niet door 't lichhaam, het welke froflclyk zynde, di
verdorventhyd niet onderhevig is.

bb. In't algemeen, nimand uytgezondert, dan aHeenChriO:lls,
'Job 14: 4. Wi z.al eenen rJnen geven up eenen onrynen? to
echdd, niet een. 'Joh. 3: 6. Rom. 3: 9. 10. 'Joden en Gri-
ken zyn aileonder de zonde. Gelyk gefehreven is, daar is ni-
mand regtveerdig, ook niet een. Zoo dat de Pausgezinden te
vergeevs Maria uytzonderen, di oak ze1v op God hunnen
Zaligmaaker gehoopt heeft. Luk. I: 47. lWyne geeft verheugt
hem in God, mynen Zaligmaaker. Ja zy heeft de Offerhande
van reyniging geoffert. Hoofdft. 2: :!.2, 24. het \ve1ke, zon-
del' zonden te bdyden, een fchendaad was: Oak is zy veeL-
maals van ChriO:us beO:raft. Dog ChdO:us word hier van uyt-
gezondert, om dat hy niet naar de Wet del' natuur, of op de
gewoone wyze ontvangen en geboren, en tot het Hoofd van
een ander Verbond aangeftclt is.

ce. En ztg zeer wyd uytftrekt in aile declen, en tot aile vermo-
gens; het welke blykt
a. Om dat de verdorventhyd zooda:mig in de H. Bladeren uyt-

gebreyd word. 'Jer. 17: 9. Argliftig is het herte, meer
dan eenigdi~l{, ja doodlyk is het: wi zal het kennen? Rom.
3: 13-18. Haare keele is eengeopentgrav: met hunne tonge
plegen zy bedrog: JIangenfenyn is onder hunne lppm, mz.
Tit. I: I). Aile dingen :gn wet ryn den rynen: maar den
bevlektcn en ongeloovigen is geen din.;gryn, maar byde hun
verftand en medegeweten z.yn ;evlekt.

b. Om dat alle deeten~n: vermogens, volgens de onderO:el-
ling der H. Schrivten, de wederg(boorte nodig hebben.
Efez. 4: 23, 24· GJ z.;vtonderwezen,\ den ouden mens af te
l ggen, en verniewt te worden in- den'guft uwes gemoeds,
en aen niwen mens aIm te dom, di naar Godgefthaapen is in
waare regtveerdighyd en hailighyd. Kot. 3: 10. En aange•.
daan hebt den niwen [mens] ai vwniewt word tot kennifSe,

R 2 naar



132 H. III. VAN VES WERKVERBONVS D.lI.
naar het evenbeeld des genen di hem gefchaapm heeft. I ThejJ.
5: i. 3" De God des vredes hailige tt geheel en Ill: en uwe ge-
heel opegt geeft, en z.iel, en lichhaam, en%...

B. Dat de Verdorventhyd befl:aat,
a. In het ontbeeren van de oorfPronglyke g~regtighJd, of in deon-

bekwaamhyd om eenig waar en geefl:c1ykgoed te verrigten: om
het welke wel te verfl:aan, zoo noemen wydat gene een waaren
geefl:elyk goed, niet het welke fl:oftelyk aileen met de Wet
overeenkoomt, maar ook vorme1yk, zoo dat he~ gefehide
met een wettig oogmerk, en op eene regte wyze. Het wel-
ke wy tegen de Remonltranten en Pelagianen, de Voorveg-
teren van de kragten des vryen Wi!; vaG:fl:ellen.
a. Bewyzende het zelve

t. Uyt de plaatzen, di dit opentlyk bevefiigcn. Rom.8:7.
TJ phr&neema tees[arMs, het bedenken des vIm is vJand ••
fthap tegen God, waar van Paulus de r,edenen daar by-
voegt. I. want het onderwerpt z.ig de Wet Gods niet:
het verfl:aat de dingen niet, di des Geefl:es Gods zyn,
want zy zyn hem een dwaashyd, en het keert zig niet tot
God, om in zyne geboden te wandelen. 2.. 1-fant het
kan ook niet. Het kanze niet kennen, noeh wy zyn uyt
ons zelven niet bekwaam om iets goeds te bedenken.
Het vIees is vedlaavt , . en al wat de Wet Gods zegt, is
den zondaar, en zyne begeerlykheden tegenfl:rydig; hy
kan derhalven niet nalaaten wederfpannig te zyn. Hct
cerfl:e is een werkdyk, en het laatfl:e ecn hcbbc1yk en
natuuriyk of aangeboren kwaad. Hier van daan is 't ook
dat Chrifl:us zegt: %..onder7J?Y kont gF niets doen. :Joh.
I): 5.

2.. Uyt de noodzaakIykhyd der wedergeboorte, di de H.
Sehrivt vereyfl:, en te zyner pIam:e {hat bewezen te wor-
den: vergelyk I Kor. 2: 14. De dierlyke mens begrypt
niet de dingen di des Geeftes Gods .{}n, en%... En 2 Kor.
3: 5· Niet dat wy van on~·z.elven bekwaam '971, tim
goeds name1yk, te denken, als uyt ons :l:.clven, maar on-
z.e 6ckwaamhyd is uyt God.

b. Verdedigen het tegen de tegenwerpen, ol1tleent, nyt de
plaatzen Deut. 30: 15. 3 I: 29. Gen. 4: 7.. Luk.6: p,
33· Rom. 2.: 14, I). I Ko.r. 7: 37. in alle welke plaat••

zen
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zen den me~{fende keure gegeven word, om net goede te
doen, of met; en de goJloo%e en Hydenen gezegt wor-
den het goede gedaan, en de Wet onderhouden te hebben.

b. In de voor1Jaarigegenygthyd tot het kwaade, dewelke gefrelt
word in de kwaade begeerlykhyd; en {choon onze T eg~nfrre-
vcrs dezelve ook toelaaten, zoo ontkennen zy egter, of datze
zonde is, of datze den mens zoodaanig verdervt, datze hem
noodzaaklyk:,tot een zondaar maakt.
aa. Dat de Begeerlykhyd den mens aangeboren, en zonde is,

a. Bewyzen wy .
a. Uyt eennadrukkelyke plaats, waar de oorfprongelyfe

verdorventhyd onder den titel van Begierlykhyd, met
den naam van z..mde betekent word Rom. 7: 8,9, II.

13, 17,2.0.
b. Daar uyt, dat de uytbeeldil1l?van de zonde op dezel-

ve pafr, dewelke is eene mdinaakthyd en afwyking
van de Wet. .Rom. 7: 2. 3. Ikz..i eene andere Wet in
mJne ieden, dewelke ftryd voert tegen de Wet mJns ge-
moeds, en my gevangen neemt onder de Wet der z..onde,
di in myne ieden is.

l:. Om dat geene kwaade vrugt voordkoomt, dan van
eenen kwaaden boom; dewyl dan de begeerlykhyd .de .
oorzaak is van de zande, zoo kan dezelve niet, dan
kwaad, en tegen de hailighyd ftrydig, begrepen wor-
den. ,

b. Verdedigen wy tegen de tegenwerpingen.
a. Uyt de plaats, 'Jak. I: I). Daarna de hegeerl;khjd

ontvangen hebbende baart z..onde.
b. Daar uyt, datze den mens natuurlyk of 32ngeboren is.

bb. Dc Begeerlykhyd brengt te weeg, datde mens, ten zy
hy wedergeboren zy, niets doen }{an, dan zondigen: het
welk de H. Schrivt noemt eeneflavernJ der z..onde: en dat
a. Bewyzen wy,

It. Uyt de klaare plaatzen, Gen. 6: ). En de HEERE
zag, dat al het gedigtz..ei der gedagten 'Van~smenJJen
herte, t'aften dage afteenlyk boos was. Roofdft. 8: 1I.
Het gedigtz..ei van's menJfen herte is boos van zyner jeugt
aan. En gelyk een kwaade boom geen goede vrugten
'i/owdbrengen kan. Matth. 7. 18. Alzoo konnen aok

R 3 di
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de mertj[en, di geleert z.;n kwaad te doen, geengoed
doen. Jer. q. 23- _

b. Uyt de ilaverny der zonde in de H. Bladerenbevefiigt.
']011. 8. 34. Ben igelyk di de z.ondedoet, is eendiertft-
knegt der z.onde. 2 Petro 2,. 19. Daar z.r z.elv dienft-

. knegten z.;n der verdorventllyd. 1¥ant van ulien imand
()verwonnen is, dim is hJ ook tot een dienflknegt ge-
maah. .

C. Uyt de dood der zonde. Efez.. 2. r, ). Ook u, Ileeft
/;r levendig gemaakt, daargy dood waart in mifdaaden
en z.onden. Ook doe wy dood waaren in mifdaaden.

b. Verdedigen wy tegen de tegenwerpen.
a. Dat God alzoo te vergeevs de pligten gebied.
b. Dat hy dan den mens tot het onmogelyke verbind,

het welke -onregtveerdig is.
c. Dat eenige in -de H. Schrivten, .z.ike, gewonde, en

Jlapendegenaamt worden, het welke wel een zwakhyd
van kragten zegt, maar geen onvermogen.

BB. DE. DAADEL YKE ZONDE is anomia, eene on-
wettighyd, di de Godvrugtighyd, welke Gods Wet in aile daa-

_den afeyfi, qeledigt, en fpruyt onaffchydelyk ais een kwaade
vrugt uyt de oorfprongelyke zonde. \V y zeggen wel dat de
Godvrugtighydbeledigt word, dog zoo niet, als of'r gecne
zonde tegen onzen naafien begaan wierd, maar dat di eerfr tegen
God begaan word; en om ({at aile pIigtbreuk ygentlyk tegen
God zondigt. Pjal. ')1. 6. Tegen u, u aileenheb ik gez.ondigt,
zegt David tegen zynen God, daar hy nogtans oak, tegen Bath-
febaen tegen Urias gezondigt had. Deeze zonde word in ver-

- . fchydene declen -gefplitft:. -
r; Uyt aanmerking van de oorz.aak; in een z.onde

a. Uyt z.wakhrd, het welke plaats heeft in de wedergeboor-
ne, di fchoonze de zonde poogen te wederfraan, ten laat-
fren egter bezwyken: door welke zwakhyd wy niet vcril-aan
een onvermoogen der natuur of wezentlykhyd, 't geene
door de verdorventhyd van de natuur of des wezcns in aUe
opentlyk uytblinkt, maar een zwakhyd van genogzaame
kragtei1 wegens de onvolkoomenc hailigmaaking, waardoor
zy minder in {hat zyn om zig tot tegenfrand aan te garden.
IKon. q. 9-1 I, 17-20. RPm. 7.8, 19. Het geede, dat

ik
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ik wil, doe ik niet, maar het kwaade, dat ik niet wil,
dat doe ik. Voeg hier by, vcrs 23.

p. Uyt booshJd, \Vanneerimand met opzet zondigt, en met
eenen voUeo drivt tot de fchendaaden 100pt: welke zonde
wederom bevat word,
a. Of als een enkel kwaad, en uyt boosaardighyd ondhan J

dewylhet beg:l<111word tegen het medegeweeten der ver-
bintenis. Pf. 94: 3, 4- 0, HE ERE, hoe lange zul-
len degodlooze van vreugde op(j;ringen? Uytgiten? hard
JPreken ? aile werkers der ongeregt~r!,hydzig !?eroemen?
Efez... 4. 19· worden de Hydenen gezegt, ongevoeligge-
worden z.Jnde, zig zelv overgegeven te hebbentot ontug-
tig~yd, om aileonry7'lighydgiriglyk tebed?ven. De zoo-
daanige worden gezegt, kekonteeriasmenoite_n idian fU-
neideejin, 1 Tim. 4. 2. Hebbende hun ygen medegewee-
ten, [als] met een brand-yz;.ertoegefcliroeit. Het welk:
ge[chied, waoneer de mens zig zoodaanig verhard heeft,
dat hy het Iigt van zyne confcicntie niet gebruykt, maar
op aUe wyze zyn medegeweeten als met een brand-yzer
toefchroeit, gelyk imand, di den kanker, of eenig an-
der invrcctend kwaad uyt zyn Iichhaam uytbrand.

b. Of ais een moedu'it'lig kwaad, 't welk een z.onde tegen
den H. Gee(l genaamt word, of eenlaflering tegen den
H. Geefl; niet dat hier allcenIykde Majefteyt of het boo--
ge aanzien van den·H. Gee.fi gekwetfl: word, dewyI dit
tegen de gaoffe Godhyd word begaan; maar om dat het
werk der huyshouding van den H. Gcefl:, het welke is
de verligting des Euangelium£, met de grootfl:e moed-
wil veragt word. Matth. 12: 3 r, 31· Mark. F 28, 29.
Luk. 12: 10. Een igelyk di eenig woordfjreken zal tegen
den Zoone des menfChen, het zal hem vf!rge'venworden:
maar wi tegen den Hailigen. Geefl zal gela:fterthebben,
dien :<..alhet nif!t vergeven worden. Waar van daan de
Godgeleerde tot deeze' zonde vereyffen, een verloche-
ning van de gekcnde en toegefl:emde waarhyd, daar ee-
nige verligting van den H. Geefl:, di't Euangdium 0-
penbaar maakt, bykoomt, zoodaanig dat di vedoche-
ning niet voordkoomt llyt zwakhyd, of de vreeze van
gevaar, wam clathecft ook in Petrus plaats gehad; maar

uyt
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uyt eenen hardnekkigen haat der waarhyd, di het Euan-
geliurn, met laftering. en vervolging van de waarhyd,
wederftaat: Want het 15 onmpgelyk, degene di eensver-
ligt gimmft gn, en de hemelz.egave gefmaakt hebbm,
en des H. Gee.ftesdeelagtig geworden z.yn. En geJmaakt
hebben J}etgoede Woord Gods, en de k.ragten der toekoo-
mende eewen. Hebr. 6: 4, 5. Hierom worden de gene
aldaar gezegt, dat di niet konnen verniewt worden tot
bekeering. En Rebr. 10: 26. ffTant :1;.00 w}' willens z.on-
digen, na dat wJ de kmnijJeder waarhJd ontvangen heb-
ben, z.oo blyvt daar geen flagt-offer meer over voor de
z.onden.

2. Uyt aanmerking der byvoegz.elen, dat deze1vcgezegt word be-
gaan te zyn.
a. Of onweetende. Wy zeggen niet uyt onweetenhyd, want

dan zow dezelve konnen behooren tot de zonde uyt zwak-
hyd; maar wy zeggen, on weetende , zoodaanig dat di on-
weetenhyd zy, of des daads, wanneer imand niet weet,
dat de daad, di hy verrigt, zondig is, fchoon hy ten op-
zigt van het regt, weet dezelve ongeoorlovt te zyn; als
blykt uyt het voorbeeld van Lot, di gezegt word, niet ge-
waar geworden te gn, noch het nederleggen, noch het op-
ftaan gner dogtere". Gen. 19: 34, H. Of des Regts, wan-
neer ny de daad, di hy doet, niet weet zondig te zyn en
tegen de Wet te {hyden, gelyk I Tim. I: I 3. Paulus zelv
zegt. Di ik te vooren een [Gods]laf}eraarwas, en een ver-
volger, en verdrukker: maar my i:r barmhertighydgefchied,
dewyl ik het onweetendegedaan heb, en apiflia, in ont/1oo- .
vighyd. Vergdyk ook Hand. 26: 9. 10.

b. Of weetende. Wanneer imand iets bcgaat , 't welk hy
voor afwifi: ongeoorlovt tezyn .. Luk. 12: 47. De dt'enft-
knegt, di den wille z.ynsHeeren geweeten heeft, en [z.igJ
niet bereyd, noch naar z.ynenwille gedaan heeft, di z.almet
veele [Jlagen]geJlagen worden. Alhoewel nu deeze laatfl:e
flag van zonde zwaarder is dan·decerfie, zoo kan egter de
eerfl:e van de [chuld niet vry gerproken, of als een daad,
di enkelyk onwillig is, begrepcn worden; om dat aldaar
eene onkunde is van een kwaad overleg; zoo dat de wil om
het ved1and tot noeejin den aandagt te wenden» in zynen
pligt gebreekt. 3. Dog
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3' Dog wy vcrwerpen di verdeeling der daade1ykezonden, daar

de Paufgezinde op {han , wal111ecrzy dezclve vcrdeclen in
vergeevlyke en onvergeevlyke, of in verJehoonlyke en doode-
!:Joke, willende, dat'r eene zondc wezen zow, di uyt hunne
yge natuur ofaard, den dood niet verdinen zow. H. Dw.
Om hun Vaagevuur op te houden, en de werken van boct-
veerdighyd, dewelke zy willen voldocnende te zyn.
a. W y bcwyzen het regtzinnig gevoelcn

a. Om dat gezegt word, de dood eene bezoldinge der zond~
te zyn. Rom. 6: 23. 'Job 24: 19. De droogte mitjgaders
de hine nemen het fneewater weg: [alzoo] het grllf [de ge-
ne di] gczondigt hebben.

b. Om dat allc zande eene vcrbreking is van de "Vet, di
den overtreder fchuldig maakt aanden vloek des Wets.
Want zoo veele als'r uyi de werken der ~t zyn, zyn on-
aer den vloek. Gal. 3: 10. Doet hier by, 1ak. 2: 10.
fVi de g~heel@'Wet zal houden, en in een zal jlruikelen,
di is Jehuldig geworden aan allen.

c. Om dat in het laatfre Oordeel de verdoemenis ook zal
gefchiden over de minfrcfzonden. Matth. 5': 19. ZOrJ
wi dan een van deeze minfte geboden zal ol1tbonden hebben
z.al de min/le genaamt worden in het Koningryke der He-
melen. En Hoofdft. 12: 36. Van elk idel woord, het
welk de men/fen z.ullen gefprooken hebben, z.y van het z.el-
vc. z.ullen rekenfthap geven in d~n dag des oordeels.

b. Vetdedigen het zelvc tegen de tegenwerpen.
a. Dat def,I. Schriftuur cen onderfchyd maakt tu{fen een

een z.onde tot de dood, en niet tot de dood. I Joh. 5: 16.
b. Datze zonden fielt, di met de zalighyd bcfraan konnen.

I Kor. 3: 15'. Zoo imands werk z.al verbrand worden,
di :;;.alfchade ly1~n: maar by z.elv %.filbehouden worden,
dOKalzoo als.door vuur. .

..Datze ook zan den fre1t, di door een minder gcrigte
Hrafbaar zyn., !Wattk. 5'. 22. Zoo wi t' onregt op zyrten
broeder toormg zs, dzz.al ftrafbaar J::Jn door bet gerigte.
En wi tot :gnen broeder z.egt, Raka, di z.al jlrafbaar
%.Jondoor den grooten Raad. Maar wi z.egt, gJl dwaas,
di zaljlrafbaar :gn door h~t helje vuur.

d. Datze eenige zeer kleyne zonJen frelt, di den zondaar
S zelv
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zelv voldoen kan, gdykLuk. 6. 4t. de ecue zoude een
[pinter, en de andere een balk genaamt word. Vergelyk
ook Matth. 23' 24· GJ blinde I~ydslied'en , di gr den
mugg-e ult~yget, en den kemel door~welgt. Doct hier
by, Luk. u. 59. Ik ~egge u, g1 ~ult van daar geen~ins
uJtgaan, tot dnt !) f10khet ioatfle penningJken z.ult betaa/I:
hebben.

I I. In betrekking tot de gevolgen, of de vrugten der zonde, de-
welke driderly zyn:

~A. DES C H U L D, dewelke anders by de Regtsgeleerden y

en anders by de Godsgdeerden opgevat word. In fchllid te
%yn, word by de Regtsgeleerde gezegt, di gene, di onder de
befchuldiging is, voor af voor zyne vryfprekil'lg , 't zy met
regt' of met onregt? des bekreunen zy zig niet. Maar by
de Godgeleerden is het eene verbintenis tot de firaffe, uyt de
%onde ontfraan; waar door imand gezegt word a.fcham.fchul-
dig. Levit.). 2-). In het Niwe Teframent, huph hamar--
tinn einai, onder de z:.onde te 9n. Rom. J. 9. En hup&diko1r
gineftai tad TherJd, voor God verdoemeiyle. worden. Rom. 3. 19'
Nu zy word verdedt in eene
fl. Vermogende fchuld, voor zoo vee! zy zegt eene verdienfre

van fi:raffe, en voor zoo vee! de zonde' uyt ygcll aard de
ftrafle vereyfi:. Nu deeze fchuld is onaffcbydelyk van de
zonde. Rom. I. 32,. Daar~., het reg' Gods weeten, dat di
~uike dingen dom, des doods 'WtMrdig ~Jn.

17. Werkelyke fchuM, zynde eene werkelyke verordinering tot
de frraffe, en deeze is van de zonde afTchydelykdoor Gods
barmhertighyd, op dat de vergevinge der zonde plants ver-
kryge. Te onre~ maaken de P~usgezinden cen onderfchyd\
ruffen eene (a) fchuldighyd h fChu14 en tier ftraffe aan-
dringende, dat de fchllldighyd der fdlUld kan weggenomell
worden, zonder de ontheffing van de fchllldighyd der ftr:!f-
fe. H. Dw. Op datze de Leece van 't Vagevuur, en de'
voldoenende boetvcerdigheden, met de Leere van Chrifrus;
voldoeninge zowden overeenbl'\\ngen~ Dog dceze onder-
fchyding moet verworpen wordetJ.
I. Om dat een onfchuIdige nietregtveerdiglyk kan geftraft

worden; di nu vry is van de fehuldighyd der fehuM, di
is onfchuldig. . 2,. O~.

f-J Reatus ,ulpae ~ paenae.
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2.. Om dat de Wet den overtredcr de firaffc dreygt om zy-

ne fchuld, mt de oorzaak weggenomen zynde houd ook
het gevrogt op; ook doet het niets tot hllnne zaak, dat
de regtveerdigen nog zomwylen met kaftydingen en tllg-
tingen bezogt worden: want di worden geenzins voor
firaflcn gerekent.

B. DE S MET T E ;deeze is eene geefteIyke bezoedeling,'
di den zondaar miftnaakt, voor God verfoeilyk fielt, en den
mens, zig des bewuft wordende, fchaamte aanbrcngt.
·tJ. Deeze verdorventhyd is de uytfpoorighyd van dc natuur of

de aangebore nyging zelv, di de vermoogens van den geeft
bedervt, en meer en meer onmagtig maakt om zig vall
hunnen pIigt te kwyten: welke onmagt wy reeds te voo-
ren gezien hebben, en voorkoomt onder de vorme1ykege-
daante van befmetting en bezoedeling Matth. I 5. I I. datzc:
den mens be[met en 9ntrynigt. En 1 Kor. 7. I. wordze ge-
naamt eene be[mettinge de.! vim en des geefts. Doet hier by,
Openb. 22. I I. Tit. I. 1).

~. Is een grouwel Gods, dewelkc van di mifmaakthyd zoO'-
;Jaanig afwykt en vervreemt is, dat hy geenzins met dezel-
vc kan vereenigt of zaamengevoegt worden, en word gete-
kent, Hab. I. q. Spreuk. 3. p. De afwJker is den
HE ERE een grouwei. Want wat mededeei heeft de ge-
regtighyd met de ongeregtigh,d? en wqt e;emeenfchap JJeeft
het 'igt met de durflerni(Je [ En wat 7JJamenftemming heefe
Chriftus met Belial? mz.. 2 Kor. 6. 14. 15.

c. De mewufihyd van fchaamte en vreezeword getckent. Rom.
6. 1 I. wat vru,f!;tdan had g" doe van die dingen, daar over
[,'Y u nu [chaamt ?

C. DES T R A F F E is het derde gevrogt van de zonde, dat
op de daadelyke [chuld voIgt, zynde een moeilyk kwaad, ~t
welk deft mens, om de verdienfte der zonde, van God uyt
geregtighyd aangedaan word." ,
A. Tot den aard der firaffe word vereyft, dat dit moeilyk

kwaad aangemerkt werde niet enkelvk als eene berooving
van 't goede, maar ook dat het voordfpruyt uyt de verdien-
fie der zonde: en dat het volgens deneys der Wet, di de
firatfe naar de verdienfie Jer zOMe afvaordert, aangedaan
en toegebragt warde. Want aldus koomen wy de ftraffe

S ~ V~l



140 H. III. V.AN 'DES WERKVERBONVS D. II.
van de killydingen te onderfchyden, dcwelke, [choonze
den mens van het geneugIyk goed beroaven, egter u)'t ee-
ne gehee1eandere rede omfl:aan; want zy fl:rckkenten goe-
de van den genen, di zoodaanig gefi:e1tis, dat hy door
dusken geneesmIddel betel' en hed1:e1twerde: zoo dat over-
zlllks alllier niet zoo zeer Gods geregtighyd in agt genamen
word, als wel zyne hllysholldc1yke voorzinighyd , waar
door hy, behoudens del' dingcn ordening, langs dien weg
alenken en by trappen de uytverkorenen herfi:ellen en vol-
maaken wil, dewe1ke met de gefl:elde natuur, aard, of
wezentlykhyd befi:overeenkoomt; want dat kan hy behou-
dens zyne geregtighyd doen.

B. Dc fl:raffeword gemeenlyk onder[chyden in eene (a) jCha-
delyke, en eenemoeiiyke (b) fl:raffe, om de onder[chydene
betrekking te behouden: zoo dat de fchade1ykefi:raflcge-
zegt word, eene berooving van goederen, en de moeilykc
firaffe, een aanbrengen van kwaaden, di den Sinnen moei-
lykhyd baaren. Egter moetmen zig hier naw wagten, dat
eleezeverdee1ing hie~ gefchide, zoo ais de Arminianen en
Papifl:en willen, fl:ellende eene fchade1ykefl:rafte, zonder
eene moeilyke; even als of de geefi:, zig zyner .beroovill-
gen bewufl: zynde, di mewufl:llyd zonder moeiIykhyd kon
verdragen. Ook fl:elt de H. Schrivt de fl:raffe, in het by-
ten V<lneene knagende confcienti, of gewiflC) en verzwaart
alzoo de moeilykhyd del' zinnen in deezen opzigt.

c. De wyze .def fir:aftcn ver[chiJt ook naar de grootte van de
verdienfl:e del' zonde, waar door zommige zW<lardcrgefl:rafi:
worden, dan andere Luk. 12. 47, 48. De dienftknegt wel-
ke geweeten heeft den wille yns Heeren, en [zig] niet be-
reyd, noch niJarzynen wille gedaan heeft, di:utl met v,-,ele
[jlagen]gejlagenw9rden. Maar di denzelven nietge'U'eaen
heeft, engedaan heeft [dingen] di jlagen waardig :gn, di
:utI met wJnige gejlagen worden, enz. Matth. I I. ~2.
Ret zal Tirus en Zidon verdraaglyker zyn in den dag des
Dordeels, dan u-liden, di op degedaane kragtenu niet be-
keert. Voeg hier by, Matth. I I. 2+ En HoofdJf. 5. 22..
Rom. 2. 5,6. Na uwe hardigo/d en onbekeerlykhydverga-
dert gr u z.elven toorne, van !Jet reg(1.Ieerdig oordeel Gods.

welke-
M l'~c~aIlalll~ ( ~) Fo~n~~e~f~'·
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Welke em igelykvergeJden, z.al naar gne u'erken.

D. Ook moeten 'r veele kwaaden aangedaan worden.
I. Zommige in dit leven ,waar toe behooren,

•. AUe ongelllkkel;J.,het Mcnfdom toegezonden, di in
hctderde Hoofdee1 van't Boek der Scheppingc, en
elders opgctelt worden.

b. De berooving van het cerlyk goed, volgens dewe1ke
God gezegtword de zonde met'zonde te firaffen; het
welke wy te~en de Socinianen en Arminianen vafi:
fieUcn, di te vergcevs bekommert ZYll', dat God claar
door tot een Auteur en Stigter van de zonde gefl:e1t
word;
a. Dit gevoelen, bewyzen wy. "

1. Uyt ·de fpreekwyze, van degodlooze over te ge..•
ven aan hunpe ygene raadf1agen, en hegeerlyk-
heden .. P{al. 81. 13. Dies heb ik het, te weeten
Ifraje1sVolk, overgegeven.in't goeddunken haares
herte, datz.e wandelden ;in hunne raadflagen.
Rom. 1.24. Daarom heeftz.e God ook overgege-
ven inde·begeerlykhedenhumter herten tot onrJnig-
hyd, en.z:,. I

2. Uyt de fprcekwyze van verharding) en toezell-
ding van de kragt der dwaaling. 'Joh. D. 40.
I:ly heeft haareoogenverblind, en haar herte ver-
hard: of dat 9 met de oogen niet z.ien, en met
het herte niet ver/1aan, en z.ybekeertworden, enz..
2,Thej. 2. II, J2 .. Daarom z.al hiltzr God z.en-
den , energeianpldnees een kragt der dwalinge J

dat y den leugen z.owden gelooven, enz..
3. U yt de vafl:geficlde befl:llurendc V oorzinighyd;

. zoo dat de menifen w¢get\s hnnne voorige mif-
.daadcn weder .~ot niwe vervallcn; als blykt uyt
het voorbeelcl-van David, wien God aldus gc.-
drygt hecft: Ziet ik z.ol kwaad over u verwek-
ken uJt uwen hUJz.e, en z.al uwe 111jvennemen
voor uwe oogen, en. z.(J/z.euwen naaftengeven:
di z.al by uwe 111jvenleggen voor de oogendeez.er
z.onnen. 2 Sam. 12. Il'. E~l Hoofdft. 17. 14-
De H £, £, R E had het gebqden ~ !m dm goeden

S ~ raa4
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raaa Achit'ofels te 'lIernitigen, op.dat de HE E-
REhet kwlltk:lover Abz..alon bragte. Pf. 10). 2f.
By keerJe haar berte (un, dat:<.ez.yn volk haate-
den, enz...

b. Verdedigen het regen de tegenwerpen.
I. Dat God is de Stigter van de firaffe, nict van
, de;zonde.

2. Dat de firaffe is eenonwiYig lyden, en de zon4

de een gewillig doen.
I I. .Andere in het toekuomende leven, welkers ftraffe de

heHfcen. eewigc firaffe is.
4. Van dcHel en den Afgrond word hiergewaggemaakt,

als van een pla.atsder nyterfte pynigingen, di tegen de
wcionp1aa~zeGods regen over gefie1t word. Luk. 16:
"2+ wordgenaamt hlrJ.eecleplaatzeaer pJnen. En 8:
3 I. De .Afgrrmd, daar de Demonia, de booz..egeeften
:4Jn. Mark. 9= 4+-48. De Helle, een 71uur dat niet
"ltgebJuft word. Matth. 2. S: 41. Goat in 't eewige
'VUUr, 't welk den Dltynl 'en z..yneEngelen bereyd is.

, Openb. ::.J: 8. £en poel di brand van vuur en z..wavel.
h. De Eewighy.d, di van de Socinianen in gefchil ge4

trokken word, fidlende, dat di tot den dood over-
gegeven zyn, vergaan; en dryvende, dat de ganife
ftraf-oeffening niets anders is, dan een overgaan tot
den fiaat van een nitt z:yn.
a. Wy bewyzen het regtzinnig gevoelen.

I. Uyt de p}aanen, dideeze eewige ftraffe klaar
vafi fiellen. Dan. 12: 2. word di gezegt eeneeeo-
lIIigefmaadhld en afgrJun. Matth. 25: 46. De
eewige pynen.

2.. Daar nyt, dat den 'Worm, dat is, het medege~
weeteng~zegt word, niet te fterven. Mark. 9:
43,44. Vergeleken met Matt. 13: 42• En :l..ul.
lendeulve in den 'Vurigenoven werpm: daar :<.al
weeninge :qn, en knerffinge der tanden. Hoofdft.
2,2: 13. Werpt hem in de b~'1tenfteduyfterniffe:
daar z..alweenin({e:l..rn, en knerfTingeder tanden.

3. Uyt de Onderfte1ling van de onfiervelykhyd der
zik. .

b. Ver4
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" ·J.,;''''¥(Of~I.genhet tegen detegenwerpen.

, ·~t;'J~1~Jj);K<d¥,~.Jtnoodergang gezcgt worden dien
:',; .;.,:.. ialt*'~Y"?(!n het verloren gaan 111 de Helle.

• Nonh. ,:r.l. IO~ 2~L Vreeft It niet voor di ge-
ne ,dihlt /ichhaam dOQde1t, m de z:.ileniet kon-

, nen dooden: maar vreeft veel meer hem, dibyde.
z:.ielen lichhaam kan apolejai verderven in de Helle.

2.. Dat de dood en de hellegeworpen wierden in den
poel des vuurs. Opmh. 20: 14.

3' Dat'r geene de minfre evenredighyd is tuffen
het tydefyk en Korte genot der begeerIykheden.
en tu{fen de eewige frraffe, en overzulks dat daar-
in geene regtveerdighyd is.

4. Dat 'de Onll:ervelykhyd, of athanafia een weIdaad
van de genade is.

H 0 0 F DOE E L IV.,..... ',. '," .,',' ,.'

Van ' t verbDnd Jer Gentile.

N.A. datr het yerbond der Werken verbrokeon is, was deszelvs beJOVfe'
, en toezeggmg den Mens wel ten onbruyk geworden, tot zoo verre'

dat"r uyt de Wer geenige hoop van hailigmaaking meer overig was: niet:
te mill was dCszelvsverhandeling met ondienfHg, maar nOoUzaaklyktor'
vermaaning, oF' dat nimand' pooge door dar zetvdeVerbond weder tot Goel
te keeren, maar van elders tre hedklting van zyne hoop verwagterr moefr •
zoo dat hier, voor af geeyft word o:eneverlochening vanygen gere.ptig-
hyd, oa dat de weg tot het ParadY5-en den &0111 des l.evens toegefloten
was. Bier "an daan heeftmerr mOC!tenhedag,tzyn op eeneff anderen weg
ter zalighJd, di wei voor d'e'Rde OAb€keht, 'm<taregrer uyt den raadGods.
geopenbaart is;' dew.elke,. nunnen oorfprong .aan de Goddelyke genade
verfchl,lltzynde, aokde fpringbronne van het Verbond der Genade ont-
fluyt. HE T G E N AD EVE It BON D nu is een verdrag Gods
met den zondigen, dog uytverlrerer,,, ,Mens', . in het welke God'. de ge-
regttghyd en het !eYCFl; dour dei1l1or~ Chtifil15- verworven" of nog te
verwerven) in de gemeenfchap zyns Zoons aanbied ~ onder beding van

, gelo(J7!
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gelo~7Jen bekeeriitg.~~JlP,c:t,welh·dt:l()!tdaar, door Ci:l~opregte bckee-
ring, en een opregt gdoov i'l den ZOOl1 , . t6etfC:l1'!lJr'=nde,verkrygt hy
,het regt van aIlezaligmaak~nde gaven, en de zalighyd zelv, door vce1e
cperoot!emaji, vragen eener goede gew~'Je vcrzegelt, weder te bedingen. '
A. A AND E Z Y D EGO D S l110etmenhier overwcgen,

A:./J. DEB E L 0F T E , di de gcregtighyd en de zalighyd toezegt.
;l. De tocg~zegelde Geregt~rs0d word begrepen 'lIseen regt ten leven,

en een gifte di den menS van elders moet toegcbragt wordcn; ge-
lykerwys di Rom. '): 16. gentlJqlt word, ch.£r'fma /k po/loon par(t-
ptoomatoon lis dikaioma, de genadegifte uytveele mifdaaden tot regt-
ve~rdil;inge. En vcrs 17. wordle genaamt, perijJeiatees charitos,

, kai tees dooreaf tee.rdikaiofUmees, den overvloed 1er genade, en der
gave deY'regtv~fff'dighyd. veril: 18, 19. Ei.r dikaloojin z.ooees, regt-
veerdiginge t<je.rJe'W11,~.,Welke geregtighy:d c~ter bedt moeten zyn
dikafooma tOt~nemou,o I;wt,eg.t;~derWet~' Rom. 8: 4. ver1Chillendc
alleenlyk daar in van de geregtighyd des W crkverbonds, dat de
gCHCmQcJ1:v90rdkoomen lJyt de yge gchoorzaamhyd van een ig~-
lyk mens, dog deczc uyt de gehoorzaamhyd di de Borge in onze
plaats vQlbragt Of vC?llir~lij.ge!'lmoen:. : '

b. De Zal'lgh)'d kriomt'r by', di ook het levcn gehaamt word, op dat
blyke, datze ,\lyt ygcnat~ur\ofaard.l1.et,zclyde goed is, 'twc1k in't
Verbond der Werken aangeb'oden W1erd. Dan. 12: 2. Zullen O!1t-
waaken ten eewigen leven. Een igelyk di leevt, en in my geloovt)
z.al ni~rflerve1Jjn ,del" ~ewigkrd. :Joh. 1I: 26. [choonze egtcr nog
andere bctrGkkingeb heeft,als dat dezelvc'ook .
a., Z(Jotefrir;, Zaligwl,tkende Ver/offing genaamt word, in betrek.:.

king t0t 4en grenspaa11ltmwaar,· voorzoo vce! zy was cen aan~
brenging van het hoogfre goed, en' een wegneming van alle
kwaaden, waar aan de Mens in zyne regrhyd niet onderhevig
was; en overz111k~heeftze een gedaantevan verloffillg uyt het
geyaarvan verloren tc.gaJn y tne.rden gevaarloopenden te fi:ellen

:in een fraa\ der uyterfrezekerh.yd en gehikzalighyd. I Petro I:
10-12. Zatig is de l/4tli'! di verz.oekinge verdraagt: want,als'hy
z..al beproevt geweeft z.;n, 2;.O(Jz.al hy de kroone desLevensontvangen ,
welke de Heere belooft heeft den <?;enen, dihem lievhebben, Pfat.
50: 23. m 9nen weg wei aan.flelt, dien z.al ik Gods heyl doen
z;ie~. ,'Joh. I I: .25, 2.6. 1ez.UJ z.~yde: Jk ben de op/landinge ffl
het leven: di in rn):gglqo']J{;:.alleven; al waare hJ ook gefloyvetn

,.Jl.n;_e~Nige'Jk,di leevt, -en i1'Pm} geloovt) z..alnietjler't;Jen in ee-
wighyd. b. Den'
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. b. Den naam draagt VlZn Brffeni/fe, voor zoo veel de Schrivt~lUr

aalimerkt, dat dit leven vloeit nit de gave der gcnadc, of uyt
het Tdhment Gods, zander cenigc de minfl:c'"verdicnfte vall
den mens. Hebr. 9: 15, 16. Daarom is hy, Chriftus, deMid-
delaar des Niwen T eftaments, ~nz...

Co.', De gave des Koningryks, voor zoo vec1 de cere des hcerlykeu
lcvens volgen lOW op de afgemaakte vyandcll, en op de over-
winninge dcr. vyandfchap di van het Zaad der Slange moeft weg-
gedraagen worden. u-tk. ll: 29. Diatithemai humin kathoos die--
theto moi ho pateer mou baftleian. Ik verordineer~ it l;et Koning-
ryk , gelykerwys myn Vader my dat 1Jerordmeert h~ift. Dit moet
gebragt worden tot de verklaaring van diat!J!ekee, te#ament, in
vers 2.0. vermc1d; overzulks dient dit hier vertaalt te worden:
Ik maake u by teftlJment, gelykerwp myn Vader my by teftament
gemaakt heeft, het Koningryk. ,

c. Dewelkc voorgefie1t word, als em opening des teftaments, of dc~
eewigen Wils ~ am aan zekere Erfgenaamen, door den Borge den
Zoon, de geregtighyd cn de heme1zeerficniffe tc geven. Welk
Tefl:amcnt als het Eewige begrepen word Hebr. 13: 20. De GucJ.
ties vredeJ ,di uyt den dooden wedergebragt heeft den grooten Her-
der der Schaapen, ,door het' bloed aes E E WIG E N T qltzments ,
enz... De genaamde Erfgenaamen worden aldaar gczegt opg-efchre-
'lien te zyn. Luk. 10: 20. zegt Chrittus tot zyne Leerlingen, Ver-
blyd u veel meer, dat uwe naamen gefehreven z.yn in de Hemelon.
En als eenc erffeniffe Vaal' de grondlegginge del' werrdd bereyd.
Matth. 2): 34. Koomt gr gez..egende mJns Vad(;fS, bee'rft het Ko-
ningrJk dat u bereyd is van de gron,dlegginge der werreld. Waar
lITt dan koomt te blyken, dat Qit T eftamcnt de grondflag van het
<'!'fJnadc-verbondis, weikel'Snatuur of aard gefchikt is naar deLee-
re del' voorverordineering. Dog de betrekking is enke1yk tot de
lklovte, dcwelke het ander deel van ~t Verbona del' Genade uyt-
maakt.

d, Ook heeftze 'tot hunnen gronc:Hlaghet Verdrag des Vaders tn des
Zoons, het we1k eene overkoomft is tuffen (len Vader en den
Zoon, waar in de Vader aan den Zoon een Yolk ,tot zyn ygen-
dam te verkrygen, en met de geregtighyd en het leven te befchell-
ken, voorfl:e1t, onder beding van voldocning aan de Godde1yke
gereg~ighyd ~ewceg tc brengen, en de vcrvulling van aile dikaioo-
ma tou nemOl1 ," het regt der Wet. Dog de loon, Borg Vaal' dat

T _ 'beding
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heding gehleven zynde, verkrygt het regt om dat ygendom voor
zig te verzekel"enen vait te iteUen. Tot den aard en 't wezen van
dit verdrag behoort ook, dat het deraad des vredes genaamt word.
Zach.6: 13. En de raad des 1Jredes~al tujJendi beydewe:cen, te
weeten, tuffen :Jehovaden HE ERE en den Man fpruJte : fiuy-
tende overzulks in een wedcrzydze wiI, van Vader en loon, om
den vrede te fiuyten, of om de zondaaren met God te verzoenen
en te behoudcn; welke gemeene wiI der Godhyd, hcbbende eene-
andere betrekking tat den Vader, en eene andere tot den loon "
mitfdien de gedaante van een verdrag vertoont', waar in
.Lt. DE VAD E R voorkoomt, aIs di in deeze huyshouding den

perzoonnn bdchermer van de regten der Godhyd aanneemt:
en we!
I., In-bettekking tot deeere der Godhyd, dewe1kehy door de oe-

fening van genade wil geopenbaart hehben in een zeker ygen-
dam, 't wclk de loon verloffen zow. Overzulks beeft de-
Vader gewilt, dat de loon een ygendom, volgen~ de be-
kragtigde 'en onveranderlyke belovte, hcbben lOW. In orde-
ning tot den loon word het een Teftament genaamt. Luk. 2~:
29. Ik verordineere u by teftament, gelykerwys de Vader my by
teftament verordineert heeft, een K oningryk. Gal: 3: I7~.Dit
~egge ik: Het ver/'ond dat te vooreJ'lvan God bevefligt is op
Chriftu!, word. enz. In het welke hy lyncn Zoon tot Erf-
genaam gcfielt heeEt. - Hebr. r: z.Welken hygeftelt heeft tot
een e'rfgenaamvan alles, en~. -Of een ygendom tot een erVe-
veniffe toegczegt heeft. PJal. z: 8. Eyjl van my, en ik zttl
de Hydenen geven tot uw ervdeel, en defnden der flordetot
uwe be~;ttingen. Bclovende, dat h; Ulad Ve1I ~ow, dat is,
een ygcn::lom, een Volk, en Kinderen, niet uyt eene vlees-
tyke geboorte , maar uyt eene Godde!yke wedergeboorte
vObrdgefproten. :Jez. H: I-O. lk zal u geven toteen verbond
des Volks, tot een ligt der Hydmen. :Jez:...~: 6. En 49: 8:
Tot em '/.Ie'rhonddes Volks, dat is, op dat hy voor zyn volk
de erveniffe, hem by tefl:an1entbefproken , ~eikrygen zow,
en op dat zy hem, di hun zyn verkregen goed voorfl:elde,
met dankzcggingen, als hunnen Hecre, beandwoorden, en
alzoo Gods volk wordenzov.,derr. Tot een ligt der-Hrdenen,
dat is, hy Z11 in de werreld gezonden worden, op dat de Hy-
«men in hem den waaren God ,kennen, zig tot' den waaren

God
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God bekeeren·, en alzoo behouden worden zowden.

2.. In betrekking tot z.yne betaamelykhyd, dewyi hy wii , dat dit
ygendom verloft: zow worden. Bier van daan heeft de wii
des Vaders een gedaante van een .beding, waardoor hy eyfl::J:.
dat de Zoon een dien.ftknegt zow worden. :Jez:.. 42. I. of dat
hy in 't werk der verzoeninge zynen wil door voldocninge ell
verdienfl::evolbrengen zow, alszynde eencs beteren verbonds
Mt'ddelaar, het we/kin beter/! belovteniJen beveJ!igt is. Rebr.
~6.

3. In betrekking tot het verband m£fen di twee uyterfre, teowee-
ten de fchuld van voldoening, en de vcrkryging van ccn y-
gendam, dat hy voor zig h;i1ig en levendig maaken moefl::,
alwaar des Middelaars verwerving der zalighyd zig hceft tot de
verkryging en de zaliging des yolks zelv, als eene verdienfl::e
tIyt (a) evenwaardighyd; op dat de evenredigl~yd tu£fen de
verdienfie en den l'Oon gelykwigtig, en op dat de verloiIing
regtvcerdig '1.y, a15zynde te wee~ gebragt, door Chriftus dier-
baar bloed. I Petro I: 19. TirJ'Jee, dier:enprys. I ](or. 6: 20.
Lutroo, em randz:.oen. MtUth. 20: 28. Antilut"loo, een los-
geld. I Tim. 2: 6. Welk vClibandook blykt '. uyt Filipp. 2.
9 .. DiJ kat ho Theos auton huperup[afe , kat echarifat, auto:
.noma to hMf~rpin onoma, Daarom heefthem God uJttermaa-
ten verhoogt, en hecft hem eenen naam gegeven, welke boven
allen naam is. .

B. D-E. ZOO N iLl deeze huyshouding aanneemt den Perzooa
van T efl:amentmaaker en Borge. Waar in men zyne toefiem-
.ning aan te merken heeft; en' wel
I. Betrekkelyk tot de Belovte, alwaar de eewige wille des Zoons,

di de zalighyd der U ytverkorene begeert, en hen tot zyn y-
gcndo11l aannemen wil, dezelvde is als de wille des Vaders,
di hen tot cen ygendom gecvt, waar door hy mitfdien niet
-~leen vertoont den Perzoon van cen Ervgenaam, maar oak
van T efiamentmaaker ,. Q:i ons tot zyne mede-ervgellaam
maakt. Luk. 22: 29. Rom; 8.: 17. Indien wy kinderen :yn';----'\
;:'00 z:.rn wy ook fffvgenaamen : ervgenaamen van God , en
Chriftus mede-ervgenaamen. En alzoo heeft deeze wille des
Zoons cen gedaante vaneen tefiament del' genade, 't welk in
zynen doad vafi te maaken was. Hebr~ 9: 15"17- Daarom is
h; de Middelaar des NiweN.T ejJaments." om d~t namelyk Chri-

(a 1 Conuigno. T 2. ~us
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fius bloed zoodaanig -l'eynigt, ziet vers 14. en hy is zelv de
Middelaar, Borge, Bevcftiger ~ en Uytvoerder des N. Te-
!laments, (ziet Hebr. 7: 22-.) Op dat de dood [daar tu./Jen]
gekoomen z.:ynde, tot verz:oeninge der overwedingen, te wre-
ten, de' overtrcdinger\ onder het Oude T eftament, di nog
door geen voldoende Ofterhandc weggenomen, maar alleeq
om"Chrifius Bol'gtogt door pdreftn, oogluiking over 't hoofd
gezien waaren, de gene di geroepen :S'Y1'J, te weeten, naar het
lefbment Gods door het woord del' bclovteniffe, en door
den H. Geefi kragtdaadig de beJovren der eewiger ervenifft Ol1t-
vangen z:owden.

z. Betr:ekkelyk tot het beding; of tot de wyze om dat ygendom
tc verkrygen, en om de erveniffe aan dat ygendom mcde te
dee1en: Door de tbefiemming neemt hy den Perzoon van een
Borge aan. Pjill. II 9: 12 2.. Gnarooth gnabJJdechrI letovbh,
weep borge voor uwen knegt ten goede: dat is, fre! u tot myn
BetCherm-hcer, en als Borge, bevefiig, mync zaak, gelyk
de Goil, de Lo'fer, en de naafie gewoon is. 'Jez:. 38: 14.
Gnorbeni, weefl gT mJn bo,:~e. Het welke alleen doen kan
a4dir OUI'If/Jo.fchel,de Opperfte, de Heer.fcher uyt het midden,
tc wcetell., des Volks, waar van God zegt: Ik:<:,al hem d oett
naaderen, en by ut tot mygenaakm, te weeten, als Priefier,
di alleen het regt en de magt heeft, om de lOnde te verzoe-
nen, en het goede voor den zondaar te ontvangen. Want
1vi is hJ di met %.Inherte borge wl>rde, om tIlt m) te gefJatlken ?
,\-Viis zoo frout, di aanmerkende, dat ik een vertereod vuur
ben, en hy zelv cen zondaar is, tot my lOWderven naade-
ren, am in zyne geregtighyd iets van my te eyffcn en te ver-
werven, of voor zig zelv, of voor andere? of dat hy my iets
aanbide, dat my aangenaam zy? 181". 30: 2 I. Het is der~
halvcm 1ez:us, de Zoone Gods, di van em Z:I>Oveer beter
verbond is borge geworden. Welke borgtogt is, de wille om
zig voor God, tot ceo knegt te frellen. Pfal. 40: 7, 8. GJ
hebt gemen luft gehad ann Jlagt-ojfet en fPys-offer, g'Y hebt my
lie ~ore doorboort, te weeten, am u\ve fremllle te hoorcn en
te gehoorzaamen, dat is, my hebt gy.u iot ~n knegt ge-
frelt, of gclyk de Apofrel, in navolging def LXX. zegt , gv
hebt Yn,'Yhet lichhaam toebereyd. Nebr. 10: ). cuz. flagt-offrr"
en offerhande hebt 1.1 niet gewilt ~ te weeten) * een waare

'I oor-
I .
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oorzaak van geregtighyd en een waaragtig middel van vcrzoe-
ningc, waar door de zondaar tot God naaderen en vrede met
God maaken kon. Doc uyde ik, z.iet ik koome, lk heMe
luft, e mJn God, om uw weibehaagente doen, enz.. te wee-
ten, door gchoorzaamen en lyden. Overzulks is decze borg-
wording van Chrifrus, eene wille, om op zig te nemcn het
bevel des Vaders, om de U ytverkorene te verloffcn en met
God te verzoenen. Hier van dam worden :Jez.. 43: 10, II.
de geloovige gczegt, Gods getuygen te %yn, di zyn woord
hebben dar vail: blyvt om te weeten; dat voor hem geen God
geformeert is, noch na hem qn z.al.. waar ayt te be{)uyten is~
Qat h, z.elv de HE ERE is, di zyne belovten v~rvult, en
dat'r behalven hem geen Heyland is. Het welke Chrifrus kbar
bewyfr, :Joh. 6: 38-4°. Ik ben uyt den hemei nedergedaalt~
niet op dat ik mynen wille z.ow doen, maar den wiDe desgenen
di my gez.onden heeft. En dit is de wiDe des Vatlers, iJi my
gez.onden heeft, dat al wat ~ my gegeven heeft, ik daar uyt
niet verliz.e, en dat een igeiyk di den Zoone aanfthowt, en in
hem geioovt, het eewige leven heMe.

3. Betrekkelyk tot het wederbeding, of tot bet regt des Midde-
laarkhap~, op de toeftemmihg volgende, dewyl hy tot Mid-
delaar geftelt zynde de magt neeft Om te eyffen, dat di gene
in de vrede met God toegelaaten mogen worden, dewelke hy
volgens het befluyt der verkizing. begeert dat hem gegeven
zowden worden. Pfal. 2: 8: Eyft van my, en ik z.ai de Hy-
denen geven tot uw erfdeel, enz.. Het zy (fat hy zynen eys
opitelle uyt het. regt zyner borgtogt, voor de volfrrektc vol-
do~ning: gelyk :Job 33: 14. zegt: Engei me/it:.., Uy#~gg~~
Veriof?er~ Pedlgnehou, verioft hem dot hy in 't verderv Me~
nederdale.. Pad;' betekent een bevryding van fchuld van ver-
bintenis en van eens anders magt, CQ. dat ygen~lyk door het
tuffenkoomen van ee.n prys:, bitt van daan laat hy daar op vol-.
gen, mauthi copher, ilrheb bet iosgeld gev~nden, dat is~
ik heb de eewige verloffing of verzoeninge gevonden. Hebr. 9.
II, I2. MIZar Chriftus eme eewige verloffinge te weeg gebragt
heMende. Voeg hier by :Jez.. 6:J. 9. In (tilehNnnebenawthyd
heeft nimand, hun bentJ'Wt, of aanfronds heeft de Engel van
G.0dsaang:ugt:, dat is, ~i by God is, Gods a:mgczigte
Zlet 1 en, In Wlen <Ood geZlen word 1 als hy tot de menflen

T 3 )Vor~
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word gezonden) hun behbuaen; door z.:yne.lievde) en door
:qne genndeheeft hyz..~verio(f: of dat hy! voor hen,. als Bor-
ge ~ ttt{fen beyde gekQQrnencis) en begeert heeft, datze hem
'Vry en los gelaaten z0.Wdenworden) en heeftz..e als op zyne
{dlouderen opgenomen;, en gedragen) door het woord zyner
kragt) aile de dagen van. oud:s. Of het zy dat Chrifrus zyncn
eys ct?ct uyt het regt van voldoeninge, na de daadelyke betaa-
ling<!) W:lardoor hy hila[mes )eene v8.'f!z-oen.iirgeVQor de zon-
de gC'Wprden is) e11)Ol1~vool'fpraak by dell Vader. I 'Joh.2:
I)~. flfly hebben eenen vaO'tJPraak by, den: Vadar) 'Je.z.us Chri-

flus den regtveor.digen. En hy. is emf, verz.oeninge vo",. on:u
z..onden.

BB. HET GODDELYK REDING, in'tGenadeVerbolil.d
voorkeomctndc0n.der het!.bevel V;atl' htkrning en gdoov. Hand. 2:
3-8. Behiert,,,,.,; ·Ho~:'"iJ.*'·JPl.c,.! (leilo¥J:ai in. ae.tl Heere'Jez..us Chri-
fius" en-g'l z..ult z.alig 'U/orrle1J. Mtirk~ I: I 50 Bekeer.t u.) en geloBv&
den Ewmgeli .
.a. B;~ K E E R.l N G is cen niew: v.oorllemep. van de zid) uyt eene

voorzigtige overweging van. (,k wegerr: Gods) .Ol'll van levenswyze
te veranderen, waar do(!)l: imand) van zyll vooxi:g-zondig;leven be-

. row en afkeel' hebbci1de, by zig va~ &It van deiti>nde af te fraan)
en uytlievde t@t den gel1adig~n (fn barmhe17tigen God) de Godza-
lighyd tc hCl'ragten) op dat hy 'l1y t€lt zyne ecreen. heerlykhyd.
/I; De H. Schr-ivt; ge1:iruykt ver&hydene' w'oorden toe verklaaring

deezer bekeering: behoorende hier toe de Hebreewze fchoubh
hinnitchem) en de Cklckze metJnoia') weder U'JS'Uiltrding, ell
'/fH.f)tameleia) boetVeer;r;liglD,d) bytrmdeb.e1ammer,ing,

;. Dc zaak ielv ver:cyft) "'.
I. Eencoverweging v.an daad€l.l, de'fc1ke ten oplligt van den

grens-pa<d Wa&'fl 1101111.)en waar ntla t~e, tw:eederly zyn.
I. De 'Eer.fte iseen VelOl1nemen,om act 2:onde na te baten aan

dewelke aankleevt )de4r-oevhyd dt ntIIJ God i.f·, en di eene
IkkeerJng ,we'/l'kt totz..aUghyd. 2. Kor., '}: ro. Want de droev-
h.,d n'lla8od 'WeTtt eme onberouwely'Me bekeering tot z..alighyd.
P(at-. ,I: 19. Em ve'/l'broten en verflagen !e~f1. Als ook
fchaamte en eene belydemi der z..onden. 'Job 42: 6. Daarom
'tIerfoei ik my) eN ik he-b'berow in flo! en a/fe· P(' 32: ~-S'
Iii hfb geze'l,t: lk z..al belyden4fe daen van ~ne z..onde voo'y'
tJe!i HEf.RE: eJ? %' VU"I'gaIJllt d# onger.egtighJdmyner z..OJ1-

.de.
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de. ,1'Joh. I: 9. ilndienwJ onz.e z.onden belyden, by is
getrowen regtveerdig;dathy om de,z.ondevergeve, enz..

%. De T weede is eeno~et om zyn Ieven te vcrbeteren, waar
door wy in ,me niwighyd des levens wandeten. Rom. 6: 4'
VergeIyk ook 'Jez.. I: 16-,18.

n. De overweeging van )t voorwerp: want debekeering hecfi:
plaJts in allerlyezonde, uytgenomen.in dezonde tegen den;
H. Ceefr. Luk. I2: 10. anderzins heeft dezdve ook plaats in
de alIerzwaarfl:ezonden, en in allen tyd onzes Ievens; wat
ook de Socil1ianenen Remonfrrantel1 hier tegen aan druyffen,
benemende de hoope ten Ieven aan.de laatere boetveerdighyd,
tegen het, baarblyklyk voorbecld van den Moordenaar aan.
Luk. 23: 43.

&. HE T GEL 00 V is een verbonds toefremming, Waardoor
de geeft, den inhoud van't verbond kennende" _zynetoefremming
met vrengde daar aan 'geevt, en zig met hanger en dodl: nOlade
geregtighyd <tanChrifrus totzalighydbeveelt , en tot hem, als tot"
een hailig plegt-anker qnen toevlugt neemr. Let weI op .
a. De woorden, di de fl. Schrivthier'gebruykt:- de Hebreewze

zyn,_ heem{11', -zig'-aanimandswaarhyd:en magt overgeven om
daar van gedragcn te 'worden, op imand frennen, zig aan imand
aanbevelen, en zig door imand onderfchraagen~ Op dOlthet
niet aileen bctekenC' zyne gcruygeniffe aan te nemen, maar ook

-',daar:opcte Vel'ttOtlw~n.Jj;Jta(;h, aile vertrOl1wen op imal1d te
:fl:dlen·, zoo dat de zileetl1c volle gerufrhydgeniet, di alle twy-
fding en vreeze uydluyt. Chdfa; roteenige fchuylplaatsom
der zalighy<fs wille 'zyl1etl toevlugt te nemen. Het Griekze
'."bord p!jlis , geloov, 'lIs pliJ!ts Van plithomai, o7Jerreedden.
Welkm homonumia,dubbelz.inni:gh;d wrv1ytig vermydenmoe-
ten:'· l1f!demaal,het z01ntyds-betekem,et'>¥.:HijiJrisgeloov ; te _met
,en geloov van .wontWt{;bla~enr\ji1\OOK''finltJdge1o()V, het welk
nawkeurig ol1derfchyden,~t worden~n 'netzatigmaakende ge-
laov: welk onderfchydChrHlu:s 'dns Or uytnemel1thyd lceraart
door degetykeniffevJIl <tenZaaijer: 'we1kersz.aad een dee/op den
weg viet, en van de Vogelenopgepikt ,wierd;_ een ander deel op
jeetltlgtigeplaatzen; een ONderdeet in'de:difh:lenen doornen; en
Jndelyk een deel in degoede aarde, em:.,. Ziet/Matth. q: 4-5H,
20,23·. '

b., De natmtrof aardvahhenaligmaakende-ofbond-geloov,
I, Vet~
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1. Vereyfl: voar af eene kcnnitfe van het gezag der getuygen. 2

'Tim. 1: i2. Ik weet wien ik Heloovt heb, en ik ~en verz.ekert
dat hy magtig is mJrt pand, by hem weg gelegt, te bewaaren
tot dim dag. Vercyfi: ook tevooren eenc kenniife vaQden
inhoud van dat getuygenis, dewelke niets anders is; dan 1e-
:t,us Chrijl"UJ, en dien.gekruJ.ft .. I Kor: 2: 2. het ~"elkewy va£\:
fiellcn tegen de Papifien, dl een b11l1d geloov invoeren. H.
Dw. Op dat de mcnffen alleen van )t gez;ag·derKcrke afhan-
gcn zowden.
-a. W y bewyzen de noodzaaklykhyd dcczer kenniffe

I. Uyt den oorfprong van )t geloov, dewelke nyt het ge--
hoar moet gel:ioren worden. Rom. 10: 17. Zoo is dan
't geloov up het geho~r: en bet gehoor door het woor"
Gods.

z. U yt de afnaaming ac:s geloovs, wan~eer het zdve een
kennifl'e, of liver een erkenning genaarnt word. ']ez..
~3: I I. Door qne kenn~% .r..alfH'In knegt deregtveerdige~
veeJe ref.weerdig maaken. Tot zoo verre dat, dit is het
eewt'f,e le1Jen, datz.e u kennen ,den eenigen waaragtigen
God, en 1ez..us Chriftus, dien 1,1 gez.onden hebt. Job.
17: j.

3. U yt het n~aige, dat ~et het ge100vv~rze1tmoet gaan~
te we~~el~de be1ydems of de bekentemffe des geloovs.
Rom. 10. 9. Indim g'l met uwen mond z.ult belyden den.
Heere Ie:r:.us, en met U;.W herte gelooven, dat 69d hertZ
It'!t den dooden (Jpgewekt heeft, z.oo z.ult gy z.alie; wordm.
:£n vers 10. Want met den herten geloovt men ter regt-
veerdighJd, en met den monde belyd men ter z.alighyd.
Doet hier by, I Petro 3: 15. Haitigt God in HW herte:
en .z.yt altyd bereyd tot verandwoordinge aan een ige!yk, di
u re7eenfchapafeyfl, e1fz..

b. Wy verdedigen dezelvc tegen de tegenwerpen uyt depla!t .•'
zen. 1ez.. 7: 9: 1m Uotadminou, ki I06theemlnou, indien
!Jliden niet geloovt, z.ekerlJk ,~1z.ult niet beveJligt 'Wordett.
De gemeene Overzetting .hec:ft, ten :g g'Y1iden geloovt)
z.ult ..[ly niet verflaan.

II. Vereytt ' >

a, Eene ToeJIemming, zoo in 't algemeen, waar door'imand .
al1eswat in ket Woord geopenbaart is) . toefr~int. lob. 3:33.

Dj
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Di zyn get~fY~enfJfeaangenomenheeft, di heeft ver~egelt ~at
God waaragug tS. Gelyk Paulus tsgen AgnppJ. zegt; Ge-
loovt g1 ~ Koning Agrippade Profeeten? lk 'weet dat gyz..e
geloovt. Hand. 26: 27. Als wel voornaamc1yk in het be-
zonder, waar door men wcftemt het middel der zalighyd
in Chriflus voorg,ltelt, met vreugde uyt de herftelde hoo-
pe van zalighyd opgevat. Welke toeftemming voorkoomt
onder den na<1mvan hom%gias, belplenifle, en hupotagets
tees'hom%gios, de onde;'wcrpiJ?[,cuwer belydeniJfe. 2 Kor'.
9: 13· Hebr. 3: I. Homologias, onz..erbelyde~iJ?' ~oo i~
het een werk van 't gcloov '/ te zeggen, genotto mOl kattt
lOgonJou, my gefdiide naar uw Woord. Hier toe dient

. ook de kennHle in de plaats van erkenning, di het Euan-
gc1ium aanncemt, niet. aIleen als eene waaragtige bood-
ichap, maar oak als eene blyde en geheuch!yke booqfchap.

b. Een Vertrouwen, welkers daadcn zyneof (a) Regelre~~t,
of (b) Wederkeerig. De Eerfte beftaat ygentlyk in een
toevlugt tot Gods genade met honger en dorft ma de ge-
regtigliyd; 't welk by llytnementhyd llytgedrukt word door
de nadruklykhyd van 't woord eMf,a, het welke, .gelykwe
gczegt hebben, betekent, zynen toevlug.t nemen, om der
zalighyds wille, tot den burgt des heyls. De Andere nu
word geboren uyt het medegeweeten des geloovs: en is een
vertrouwen pleerophorias, met volle verz..ekering, en par-
rheejios, in aile vrymoedighyd. Hebr. 6: I I. 117 begeeren
dot een igelyk van u dez..elve neerHighyd bewyu, pros teen
pleerophorian teeselpidoj" tot de volle verz..ekerth)'dder hoo-
pe, tot denynde to~. Hebr. 10: 22. Laat ()nJ toegaanmet
een waaragtig hert enpleerophoriapijeOos, in volle verz..e-
kerthyd J.esge/oovs: eene Overdragtfpreuk, ontieent mi[-
fchien van de Schepen, di met volle zeylen voor den wind
zeer fncllyk voordgedrevcn worden; het is derhalven een
geweldige drivt der zile tot Chriftus , di aUe twyfeling,
murmureering, en'"menffelyke redcneering uytfluytende,
zig gehed aan G<>dovergeevt, en in hem ten llyterfren gc-
ruft is. Van parrheejia , de vrymoedighyd zegt Paulus,
Hebr. 10: 35. Werpt dan niet weg parrheejiamhumoon, UU'

'lIrlmoedig vertrouwen, dewelke ten groote vergeldinge des
V . . loons

(a) Dilc&lS. ( b) Refiexlli. ..
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loonsheeft: welke parrheeJia, vrymoedighyd de voltooijing
des.gdoovs is, en exouJia tlkna Theou genefthai, di magt
om ktnderen Gods te worden. foh. I: 12. in welkepleer-o-
!horia, of volle verzekering, wy niets vreezende, kata
thar.fOu$, fi:elligIykzeggen konnen, d~ltGod onze God en
onze Vader is , "waarvan ais de hupotufJoo/is, de beeldenaar
te iien is in Deut. 26: 17, 18. I :Joh. 3: 24. Laat om
dan met vrymoedighyd toegaan tot den throon der gen.ade.
Hebr. 4: i 6. Des Eerfi:es werk is de toefi:emming; des
Twe~des, her wederbeding: zoo dat overzulks tor het mJ-
ken van vrindfchap en een verbond met God, als dan nag
niet dat vertrouwenpleer-ophorias, 'del'vollerverzekering ver-

, eyfi:word, maar dat een vcrtrouwcn der toevll1gt genog is"
, :als )~et wel~ l1»ecQ.Je t6eltclllming maakt.

a. B'EYb~R- VERBINTENIS is in een zeker opzigt na-
tuur'Jk" of aangeboren, en vloeit nit de natuty'lyke of ~gebore
Wet, aangeiien de zondaar van natuure of van de geboorte af cen
fchuldenaar is, om van den vcrderen voordgang in het zondigen af
te {han, en de del1gd, in de Wet voorgefchrevel1, op te volgen;
even, gelyk hy van natuure of van de geboorte af, oak een fch111de-,
naar is, om alles, wat God v:m zig en van zyne wegen getuygt,
voor waar aan te nemen " en claarill te berufi:en. Niet te min ver-
krygt deeze 1tatuurlyke of aangebore verbintenis itl het bedillg van
'tGenade-verboncleen niewv:oorwerp en aandrang, waar door een
zoodaanige tot bekeering en geloov genoopt word.

ce., .HE T V E R BAN D..tuffen deeze twee, het Beding en de Be-
lovte, of d~ betrekking , -dI de bedonge pligten· hebben tot de be-
lovte des loons, is zoodaanig, dat hy met regt cen crvgenaam des le-

, vens, moet wordell geagt, di 400r bekeering en gefoov wederge-
koomen is tot Chrifrl1s; zoo daer een onverbrekelyke band is tuffen
het geloov en het leven, :lIsook tulfen de bekeering en het Koning-
ryk: Waar- van daan de olldedleJIige voorfrdlen, di den bekeerden
en geloovigen het leven en de zalighyd belovm, in deB. S,hrivt
zoo mennigvuldig~: geIyk Ezeeh. 18:' 1.I, 22, 2~. Wanneer de gqJ-
l(loze zig bekeert van aile zyne zonden, di tJJgedaan heeft, en aUem)"~-
ne inzettingen onderhoud, en doet regt, en ger~gtighyd: dat is, l1~ar
de Wet van bekeering en geloov wandelt, en 111 h~m geloov.t.'. dlen_
God tot geregtighyd gegeven heeft, ~11del' geregtlghyd, ?l in hem
~egeven, i$, dient, als zynde een qlenftknegt d~rgereglllghyd ge.,.

~orden.

•
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worden. Rom. 6: 1.6, 18. By ~al gewiJJely~ leven., en hy ·~al met
}lerven. Voeg hier by 'Job. 3: 161 18.: ZO(J liev h~eftGod de wer-
reid gehad, dat by z.;nen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, op dqt em
igclyk di in hem' gelq~'&'t, met verderve, maar h~teewige ieven hebbe,
en~ '. .u
d. Evenwe1 zyn deez~ v.oor\vaar~cn geene ~voonv;t3.r.de~:,.;di v90r af
. tot de eerfre genade, of tot dl der wedergeboorte vereyitzyn; na-

demaal zy beyde een gevrogt zyn van de wedergeboorte, ofte een
gave van den wederbaarenden Geefi, want God g-eevt de bekeerj,nge
.tot erkenteniffC der waarhyd. .2. Tim. 2: 1.). Go;' heeft ook de~ Hy-
.amen de bekeeringe gegeven ten ieve1t'. Hand. I I: 18. Ook werkt
de H. Gceft het.gel90v, .waar van .daanhy de Geeft des.geioo'l/S ge-"
naamtword, 2. J(or'4-'.13 .. Efei{.. 2.:8. Uytgenadez.;,gr.z:.alig
geworden dOQr't geloQv: en dat'nkt, ttyt u, h~i,tis Gods [,tIlve. M. aar
het zyn voorwaarden tot alle volg~nde genade ekoorende) te ~ee-
ten van regtveerdiging en van hailigmaaking , .ja zeIv van heerlyk-
maaking: want het regt der wederbaaring ~ot de gena~e is geenzi1lS
het olize, maar Chrifius regt, die dat.voo.rzig v..erworven heeft,

.om zig cen yolk levendig te ~a.w.en en te we~krbaaren.
b. Zoo dat hct ook geen verd~neUd~vQQt'Waarden..:ZY!l ~ even als 0'de

hekeerin{J el? 't geloov verdinende waaren de volgeilde genade en
heerlykmaakmg: maar het zyn kentekenen van den Goddelyktn
raad aangaande de genade, di reeds begonnen, daar lla voltooit
front te worden; zoo dat de voorwaardig~ bqn4vRorftel overzulks
·maar alleen zegt een verhand van di uyterfre olp. ill te fcherpen cen
vrymoedig vertrouwen van een wederbeding, :zoodat nimand zig
het leven met regt beloven kan, ten zy dat aeeze voorwaarden daar
zyn.Waar uyt met eenen blykt dat nimand geloovel1kan dat Chri-
fius voor hem gefior'Ven is, zoo hy niet de mewufihyd he~ft van
eene voorgaande bekeering cn geloov.

B. AAN DE, ZYDE VAN DEN MENS, .het ander deel der
onderhandelJars uytmaakende .., word de Mens gezegt een,yerbond met
God te maaken.Ffai. )0: ). Ver~it my mJne./.IlnJ:genoten, di
mJn verbond maaken met offerhande. De Mens word dan 6egrepen tot
l1et Genade-verbond geroepen te wOf:denals eeo zondaar, om den vre-
<Iemet God aan te nerncn) dewelke volgens he~ bcnuyt der verkizing

. I van Chrifl:us den Middelaar geeyfi word, dat hy door de gave van be-
keering en geloov tot het verbond gcbrag! werde. ,
..d. Vu-oyat, voor dat veroond of dien ftaat van de he.rftdde ,rede en

V.; " vrind-
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vrindfc'hapmet God, word de mens, di daar toe geroepen fiond te
worden, begrcpel1," als een mens di eenen verf\:andigengeefi heeft,
en in dien geeft eene mewuO:hyd van het gene goed en regt is, en
di min of meer van de deelen des verbonds onderwczen is: als kon-
nende het woord des verbonds hooren, ten deden verfiaan, en in
veelen 'overmygt zyn, alho~wel hy doorae nat~urlyke of aangebore
verdorventhyd onbekwaamls om de bedonge phgten te volbrengen,
gelyk inhet voorgaande Hoafd-dee! te zien is.

B. In de datld z.,elv der onderhandeling word hy nograns bevat van den
GeeO:, di hem wederbaart en bekwaam maakt, bevangen tc zyn,
dewyl hem op den eys des Middelaars vergunt word de genade van
verligting tot behoorlyken aandagt, tot cenc klaa:e bevatting van de
aangebode zaak;' en tot eene genygthyd en vaardlghyd om het bevel
van be~eering e.p:~lo.ov·oaa.t~ koomen.ent¢ gehoorzaamen, op dat
hy het regt ten leven 1n ChnO:us verwerven mogt: op welke wedcr-
geboorte niet nalaaten kan te volgen eene vrywiUige bckcering en ge-
loov, als cen daad van een mens,' di verloO: en aan ChriO:us gege-
yen is. :
a. Be.keeriitg en geloov zyn overzulks ~aaden , . di het aangeboden ver-

bond toefiemmen, en zeer wynig van malkanderen verfchillen;
waar van daan zomwylen aileen van 't geloov, en zomwylcn aileen
van de bekeering, hier in 't gebod des bedingers, en daar in de:.
gehoorzaamhyd des toefremmers, gewag gemaakt word; zy ver-
fchillen derhalven aIleen maar in betrekking, want gelyk in de be-
keering is cene afwending en naatoewending, naamelyk eent! 4-
wendig van de Hevde der :wnde, en eene naatoewWid1.nlTnaade liev-
,le Gods en des deugd~; alzaa is oak in het geloav eel~afvliden ell
naatoevliden; em afvliden van den fiaat der zonde, di vol gevaar
is, en een naatoevliden naa ChdO:us als tot den burgt dcr zalighyd,
:in welker.s gemeenfchap hy, di uaa hem zynen toevlugt neelllt,
van aIlegevaar bevryd is, en aldan' vind al wat heylzaam en nood'ig
is om zyne gebreken te vervullen: waar uyt zonneklaar blykt, tiat
het geloov '>tbeginzel van de bekeering is: want di zig bekeert,
heeft berow' en ceo afkeer van dat hy zig tot ~en dicnfi:knegt van
de zonde, di alie kwaad vergeld, gefi:eItheeft; doet'r boven dien
by allcenlyk een opzigt op de zonde, als iet dar oneerlyk en fchan-
de1Jk is, het welke 't geloov aanziet als fchOidelyk. Wanneer de.-
1)alv9ude bckeering aIken vereyO:word, verfiaatmen eene zoodaa-
rtige a di uyt het geloov geboren word: m~ar W<Ulne~~ het geloov

. alleen

•
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aIleen vereyfr word, verfraatmen cen zoodaanig, het welk van de
vreede dwinglandy der zonde een afTchrikhebbende, deszeivs ryk
neerfrig ell nawkeurig overweegt en befchowt, en zync fchande-
Iykhyd eemnaal bemerkt hebbende, het ze1vehaat en viied; maar
werpcndc zig met opene armen in de omhelzing van ChriJlus, is
het verzelt van Gods genadige Iievde in Chrifrus, en agt di gena,..
de met dank,b:tarhydtc moeten erkennen.

/J •• Het YVederbeding Van den Me1fJ, is het werk eenes toefl:emmers~
en zegt de oefening van den eys om de vermeerdering cnaanhren-
ging der ~enade: want het regt om dat te eyffen voIgt op de ee.rfie
<laaddes geloovs: en het vertrouwen am dat te eyffen voIgt op de
mewufrhyd van een opregt geloov. Welke dingen zig hier gehed
andel's hebben ais in het Verbond der Werken, aIwaargeenig regt
van wederbeding was, dan na de beproevde volfrandighyd der ge-
hoorzaamhyd, waar in de eerfre Mens bezweken zynde, heeft .hy
nooit eenig regt van wederbeding gehad. Dit regt van wedcrbe.:.
ding word ais met de vinger aangewezen, zoo mennigmaal demens
gezegt word rcgtveerdig uyt den geloove. Hab. 2. 4. De regt-
vcerdige :tal dlJorgeloove in hem leven. Regtveerdig word hier ge-
zegt, niet die iets doet dat goed en regt is, maar di in de vuur-
[chaar Gods vry verklaart is, en het regt heeft van Gods Zoonc
om de erveBi/fe, door de Wet beIoovt, te verwagten en te eyf-
fen: door't geloove in hem, te weeten in Chrifius; want het ge-
loov is in Cl1fiJlus, of i1'ldien beloovden getuygcn, di niet liegt ~
met toe te fiemmcn en zig aan hem, tot verkryging der geregtig-
hyd en zalighyd, te beveIen: leven, te weetell hier met hailighyd
en eene geeficlyke vreugde, - in dewelke een voor!inaak is van de
·hemelze zalighyd; want het is cen leven in Gods genade. pral. 3Cj.
6. en na dit leven zal hy lcven by God in de He~e1ell, alwaar de
fPringbl'onne des levem is. PIal. 36'. 10. Wy zullcn meer hier vall
'lien in de reg~~eerdiging en d~ verzegeling. .

C. TEN OPZIG r V AN BEYDE. , en God en den Mens>
moetmen a~t geven op de gefraading en bcvdliging van 't Verbond der
Genade, dewclke gefchied,
A. Dool' den Middelaar, waar van daan Chrif1:usde Engel des Vel'bonds

genaamt word. Mal. 3. I. Ziet, ik 7.-endem)'nen Engel di Voor mJn
aonge:tigte den weg bereyden 7.-at: te weeren, den Enget deJ VerbondJ:t
van wien, in wien, en door wien het verbond voor de zynen is, in
wien hy alk bcyoleq hceft te gelooven 1 om met God in het verbond

y~ ~
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te zyn. De Borge. Hebr. 1. 11. ran een z.,ooveil heter verbond is
":J~z.,usborgegeworden; dewelke voor de Uytverkorene beloovt heeft,
alles te doen, wat de Vadcr in het Veroond of T elhmcnt begeert
gedaan te hebben '. op dat de Uytverkorene de erveniffe der zalighyd
beerven zowden. En de Middelaardesverbonds. Rebr.8:6. Nuheeft
hy z.,oo veel betere {,edininge gekregen , als hJ eenes beterm verbondt
Middelaar iJ , ~t welkin betere bel(J7Jten~!fenbevejfigt is. Dj God
met de zondaaren verz'O~nt, koomende tu{]en beyden , tuffen God
~n de Menflen, met gehoorzaamhyden verdienfie, om den vrede
~an te brengen. Want in het verdrag des vredes· heeft hy van het
zyne bcloovt, en alzoo is hy ook de T eJlamentmaaker. Wannecr hy
zync belovten volbrcngt, gehoorzaamt, fiervt, en v:oorde zondaa-
ren tuffcn beyden koomt, dan gefiadet en bcvcfiigt hy het teftament,
of het verbond, en is d.e Midde/aqr. Ook is hy de Uytvoerder door
verdienfi:e en door ·de gonade des H. Gceftes, dewell{euyt zyne ge-
hoorzaamhyd gefchonken word. Doe hier by, zoo't u gelievt Hebr.
9. I 5. Daarom is hy IIle Middelaardes Niwen Tejlaments, enz.,. En
u. 1+ En tot den Mi.ddelaar des Niwen Te/laments :Jez.,ttS, enz..
Hier van daan word Chrifl:us, om dat hy decze dingen doet, ge-
naamt .Apoflolos kat Arcbiereus tees homologias heemoon, de.Apoflel
en HoogeprieHer onz.,er beljdenifle. Hebr. 3. I. De .Apoftel, voor
zoo vee! hy als een Gezant Gods de toellemminge van Je U ytverko-
1'ene in Gods naame o11tvangt; de Hoogepriefter, voor zoo veel hy
di tot den Vader overbrengt: ja hy brengt ook onze gebede~1tot God,
en het goede aan de menKen. In welke bemiddeling hy zomwylel1
%:Jnebelovte doet met eedz.,weering, dat is, hy {telt aile zyne dcugden
en inzonderhyd zync hailighyd te werk, als of hy zeyde: dat hy niet
hailig enz. was, ten zy hy zyne belovte volbragt; op dOlt01'1sgeloov
met gerufthyd te fierker zy, om den toevlugt te 'lemen fJm de voorge-
fielde hoope vaft te houden. He.br. 6. 17, 18.

B. Door de Sakramenten, of Bond-zegelen.
a. Sakrament heeft by de Latynen dezclvde betekenis, als mufteerio71,

verborgent~yd, by de Griken: en het zyn woorcten van den Gods-
dicnfi, vol van eerbied en Majefiyt of hoogaan:aenlykhyd; want
alzoo noemden de Hydenen de Hailigdommeh, tot welkcrs be-
f<;houwingzy nimand, dan di ingewyd was, toeliten. De Schriv'-'
tuur dcs N iwcn Verbonds heeft dit \Voord tot een hailig gcbruyk
overgcbragt, bctekenende zomtyds degan{fcChrifrelyke Leere, Matt.
13. II. Mark. 4. II. Luk.8. IO.Uis't gegf7Jtn ileverborgentheden

des
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des KoningrJke Gods te verfta{m. Maar eng genomen noemtze al-
zoo zommige Leerftukken, di buy ten het bereyk van des gemee-
nen volks en der aangebore kenni£re waaren. I K or. I 5· p. Ik
;{.eggeu eena verborgenthyd, wl z..uflenwet niet ailemtJlaapen, maar
WJ z..ullen aile verandert worden. 1 Tim. 3. 16. Kat homologou-
mlnoos mega Ifti td tees eufebe!(ll muftlerion, bUJtm allentwJfel d~
verborgenthyd der Godz..alighyd is groot: God is geopenbaart in'r-

, vleel, e~. NademaaI evcnwel deeze dingen den gan{fengrond-
flag Icggen van den ChrifteIyken Godsdienfi, en datze a1zinsdoor
den zeIven vermengt zyn, zoo word dit kenteken muj!!erion, ver-
borgenthJd, met regt (a) vervangfpreukig tot de gantre Leere 0-

vergebragt. En nademaal de Hydenen nimand tot de befchouwing
der verborgentheden toegeIaaten wierd, dan di ingeweyd was, zoo
betekent het met eenen, dat oak hier niinand, dan een die weder-
geborene is, toegeftaan word, te befchouwen, t4.toupneumatos tOt~
Theo(}" de dingen di des Geeftes Gods :qn. r Kor. t. 7-14. Want
nimand, tm 1:,:, hJ wedergeboren werde, kan het Koningryke G1Jds:
z..ien. Joh. 3. 3. De KerkeIyke Leeraars hebben dit naamwoord
tot een hailig teken gebruykt ,. en mi{fchienweI Paulus, noemcU'-
de, Chriftus dinallrs uytdeelCr' va1f~fi. verborgentJJeden. 1 Kor.4'
1. Om een vermaan te doen, dat dt Leerfiukken der verborgent-
hyd niet, dan onder de bedekzeIen van uytwendige tekenC'n, al-
leen aan de ingeweyde, dat is, de wedergeborcne voorgeftc1twier...
den om in den geloove te befchouwcn, zoo dat deczc aileen door
di eperootlemata, vragen cener goed~ gewi{fetoegelaaten.worden tot
eenen gemeenzaamen omgang met GOd. ..

b. Belangende de zaak zelv',. is een, Sakrament een hailig teken en
.zegeI van't Genade-veroond van God ingeftdt, om daar door on-
der het gebruyk van ee~e zigtbaare en uytwendige zaak de onzigt-
baare genade, door Chrl{lus te verwerven of reeds verworven, aan
de gefoovige te betekenen en te verzekeren; wain een geloovig:
mens agt zig. tot ane oodetwetping en·getrowhyd., .. aan God te be-
wyzen, verbonden.
a. Sakrrlmenten of Bondtekenen zyrr

1-. Tekenen des verbonds, di een bondgenootfcfiap van beyde de
partyen te kennen geven. Gen. 17: II. GJ z..ult het vlees 14-

wer vo,rhuyd befhyden; en dat z.,al tot een teken :gn des ver-
bands tuJfen'my, en ~uften u. Alzoo word het Paas-feefi ook

gezegt~,
(,a) SYllecL!ochiGe\
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gezegt, tot een teken te :gn. Exod. 12: q. 1F 9. 1Kor. II:
24,25. 1 Petro 3: 21. -

:z. Zegelen, zyn ook ais onderp:mden van de vrindfchap, \Vaal'
mede God zyne genade vcrpand. Rom. 4. 1r. Ende hy , A-
braham, heeft het teken der befnJden~fe ontvangen [tot) een z.e-
gel der regtveerdigl!Jd des geloovs, di [hem) in de voorhuJd
:was [toegerekent:) op dat hy z.owde :gn em Vader van aile di
gelooven in de Voorhuyd 911de, ten ynde ook hen de regtveer-
dighyd toegerekent worde. Hier van daan wordenze ook het
Verbond en Tefl:ament zelv genaamt.. Gen. 17. 10. Dit is
m}n ber/th!, verbond, myn Tdl:ament, tuffin my en tuffen u~
en tu/fen uwen z:.aade na u, dat grliden houdenz..ult: dat at
wat manlyk is, u befneden werde.

b. Di ingefrelt moeten worden aIleen door een Goddc1yk gczag,
het welk weggenomen of verandert zynde, oak zy weggenomen
of verandert worden: wat ook de Pallsgezinden hier tegen aan-
druyffen, en aml de Kerk de magt geven om Sakramenten of
Bondtekcnen in te freilen. H. Dw. Or datze aan de Kcrk alle
gezag opdragen mogten. W y bcwyzen het tegendeel.
I. Daar uyt, dat God aile dienfr van mel'lffelykeinfrellinge ver-

werpt. Matt~ 9. Te vergeevs eeren :g my, leeraarende
leeringen, [di]geboden van menffen [z.rn.]

~. Dat de H. Schrivt zig beroept o~ de Goddelyke infrelling,
door wat magt doet gy deez.e dingen. en wi heeft Ie di magt ge-
geven? Matth. 2, r. 23.

3. Om dat aIleVerbond Gods, voor zoo vee! het voorge{chre-;
yen is, monlJpleuron, een ledig is: En qat de Kerk het ander
lid llytmaakt, 't welk de Wetten Gods toeftemt en aanneemt.

C'. Hier worden. uytw.endige en zigtbaarige dingen vereyfr, di be-
trckkingen hebhen op geefrelyke dingen, daar aan gelykende,
en Jaar mede overeenkoomende zyn: gelyk di wolke, waar on••
der onz:.eVaderen waaren, en aile door de Zee doorgegaan z:ytl.
En aIle in Mo:{.es gedoopt :{;ynin de wolke en in de Zee. ~ En aile
dez.elve geeftelyke fPge gegeten hebben. Ell, ~ denz.elven geefte-
lyken drank gedronken hebben. fflimt z.y dronken urt de leeftel;k~
fleenrotz.e di volgde: ende de jleenrotz.e was ChriJ!uf. 1 Kor. 10:

1-4. Alwaar de Wolke en de Zee, en daar nadi fpyze, te
weeten , het Manna, en dien drank eene uytnernende betrel{..•
king en geiykcni£fchebben tot en met hunne geefielyke dingen.

d. i.en

,
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d. Een betekenende en verzegelcllde genade , dewc1ke hier hun

opzigt heeftop alle genad,e aes Verbondsen op het T efiament
Gods, en overzulks ook niet aileen op de genade van inenting,
maar ook van bekragtigillg: waar van daan de Sakramellten of
Bondtekenen zyn pf van inenting, of van bllkragtiging, gelykwe
te zyner plaatze in een igelyke huyshouding zien zullen.

e. Aile de ~akramenten of Bondtekcnen geven met eenen te gelyk
• tc ken1ren, dat Chrillus de oorzaak van aBegel1ade is, het zy

datmen begrypt di genade bedeelt te worden uyt kragte van zyne
borgtogt voor de volhyd des tyds, of het zy uyt kragte van zyne
.daadelykebetaaling en voldoening. 1 Kor. 10: 1-+

f Het ynde is.
;r.Aan de z.:rdeGods, te betekenen en tc v~rzekercn, voor zoo

veel di Sakramenten ons worden tot eperootlemata, eenevroge
eenerf,oedergewij[e. I Petro 3: 2 I. en ook dat God zelv ge-
2Cgt word, door de infielling der BOl1dtekenen het verbond
te bevefiigell. Gen. 1.7: 7. Ik rigte mJn verbond op, te wee-
ten door de Befnydeniife, tuffin my en tuJfenu, en tujen u-
wen VUldena tt in humIcgeflagten, tot em eewig verbena: (l11J

It te zjn tot eenenG{)d, en uwen ;;.aadena It.

2. Aan.de :gde der Geloovige, aan wien aileen het gebruyk der
Sakramenten iets aanbrcngt met uydluyting der ongeloovigen,
want deeze, onweerdiglyk dit broot etende, of deezen drink-
lJeker des HeeYdn drinkende, zullen fthuldig zyn nan het
lichhaam en het blf}eddes Heeren, en elm en drinken hun zel-
'lien een oordeel, em:.,. I KfJr. I I: 27-29. Het yude -isdan
tie verbintenis des verbonds te ondergaan, of te vcrniwcn met
den naamc Gods te verkondigen. I Kor. I I: :.6. Verkondigt
den dQoddeliHeeren) tot dat hy koomt.

.X HQOFD-o:



:t4~ Ho6fd ..V. 'VAN .'DE BELOPTE n.lL
i .',

H 0 OFD 0 E. E L V.
P IClf de 7Je'(t~teder Z4ltghyd door den ~Ofge if

rver'tPer'Vcn.

'D'" . Eezen raad'Gods, waar in hy vafi fte1t een Verbond mct de Uytver-
, korene uyt de zondaaren op te rigten, is voor af geopenbaart geweefr
door het woord der belofte, ondertuifen dat de verwerving der zalighyd
uytgefl:elt wierd tot de volhyd des tyds, en de koomO:evan :den Midde1aar
in het vi'ccs: Waar nyt zy voorkoomt aIseene teere der hoope en der ver-
wagring, di in 't woord Jer belovte gegrond was: welke hoope der Va-
deren met de ·bdovten. wy hie.rnlla:vor{fen.moeten;
A. Het e-erfrelid der Goddelyke hoope, is geweeO:de gen~de van Chri-
, fius. als Borge, di koomen zowde, om de volle zalighyd te verwerven.

.A~De belovten van deze zaak is veelzins en in vee1elcden voorgeO:elt,
en w<!lC::Cl'fii1'lhetParatiys terfl:ond lla den val. Gm. F I). En ik
,z.alvyandfChap z.etten tujen u, en tuJfendeez.eVrouw,., en tujJenu-
'Wen z.aade, en tUj1'e"ham·en·z.aade: en dllt ulve z.al u den kop Ve'I"-
mort-e1en, engr z.ult het de vt:r!Jen"Vermorz.elen. Daar na zynze dik-
maa\<>met de winne van meerder klaarhyd aan Abraham herhaalt.Gen.
I ~: :!', 3. 1k zal u tot eengl"ootvolk maaken, en u z.egenen, en uwm
naamegroot maaken; en weeft em z.egen. En.,ik z.;n! z.egenm di u :::..e••
genen,envervloeken diu vlirekt: en in u z.ldlenallegeflagtmdesaard-
~yksgez.egentworden. Vergeieken met Gal. .3: 8, 9. In uz.ullen aIle
VolkeriJ.ngez.egent 'Worden, enz:,. Gen. 22.: '18. In uwm z.aade,
Chrifrus ,.z:,ullengez.egent 'Worden, aIlevolken der aarde. Aan Izaak.
Gen. 26: 3, 4. lk z.al den eed bevefligen di ik aan Abraham, Uwen
Vader geiworen hebbe, enz:,. En veelmaalen by de Profeten, di on.•
dcrfchydentlyk het gd1agtc, de ftamme, en de plaatze, en de teke-
nen der,tydcn in dewelke Chrifius in het vleeskoomen zowde, be.•
paalt hebbcn;. gelyk wy in het voLgendeHoofd-qe~ien zulle~.,n. Dat de Voorvadcren dit geloovt, v'crfiaan, en overzulks de zaak.
ze1vgehoopt hebben, blykt uyt derze1verbelydcnilfe, als van Adam,
diden naame z:,yns11)vs noemde Gavva, Hevtl: om dat%.) eeneMoe .•
deraller levende is. Gen. 3: 20. Van Heva, dewelke Kain barencle
geze~t heeft,,: Kanithifj;;h Ith :Jehova, ik hebbeden Man HEERE

ge-
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gekregen. Van 'Noac:h, dewdke fteunende oP.de bdovte, vo?rzegt:
'God Wfi.yde Jafeth~, ()fhy~verreedet hem, en hy W(}DneIn Sems
tente.Geh>9: 27. Enbetotklerlykaan Jakob- ,di ,Gen. 48: 15, 16'.
de verloiling zyner van aBekwaadGod en den Engel toefchryvt, wel-
ken Engel Ily in gelyke waardighyd hOUdals dm Vader, en denwcl.,.
ken hy Gen. 49: 10-12.. noemt den Schilo, vanwien hy uytftekende
<Mngellv~l\digt en voorzegt, enz.

It Het tweede lid des geloovs is .~.dat uyt kragte deezer belovte door te
rugha?ling van Chriftus verdienfte~ zy de g~nade oo~ ~)lltvangen hebben
van dlt leven, en de heerlykmaakl11gna <lItleven, III welk geIoov zy
ook ~alig geworden zyn. Alwaar wy aan te merken hebben .
.A. Tegen de Socinianen en andere, di de V ~deren, di voor Chrifius

,geweeH:.zyn, d~ hoope van het hemelze levenontzegsen, op datzc
2:owden ftaande houden, dat Jezus eerfimaalde kenmife van het he-
:melze leven geopenbaart en gegcven heeft) 'en daar van daanook met
l'egt kat' eXOf:heen,by uyt1lClllenthydde Zaligmaaker genaamt word.
~. Maar wy bewyzen, dat icIeVaderenook de Belovten van het Leven

,gehad, en 4aar uyt de hoopevan de ~" zalighyd voor zig ge-
{chept hebhen:- En dit blykt
II,' Uyt de B@nd-belovten, di qe hoope de,slevensg;tveri, e~ klaar

genog verklaarJeri: want GodheeFtgezegt; dar hy heneen God
"Was, en:gn z..ow; Gen. 17: 7. dat is, dat hy den Uytverkore-
nen allcs was, en zyn zow J tot eene volkomene zalighyd van
zid en lichhaam. Vergelyk PIal. 3F 12. Welgelukz..alig is het
volk wiemGod de HEERE is. Euch. 20~' f2.. Of fbuz..e
z.oudenweeten dat,ik d~ HE E RE ben, di hen hai/ige. Matt.
22: 32. 1k hen de God Aoraharm, de God 12:fiaks, en de God
'Jakobs: God nu is geen God der dooden, maar der levenden.
Hebr. II: 16. Daarom fthaamt hem God hunner niet, om hun-
nen God genaamt te worden. Waar van daan het gezegt word J

een verbond des levens en desvredes. Mal. 2: 4, 5.' Myn ver-
bond met hem 'Was het leven en de vrede. 'ez...54: > I O. Het ver-
bond mJnes.vredes, .~n~. ,~:Godwotd genaamteen God ~erz..alig-
hyd, en God onz..ez..ahghyd. PIal. 68: 20, 2 I. Doet hIer ?J de
bdovte van de vcrgevinge dcr zonde. PIal. 130: 7,8. Ijrajel
hoopeop den HE ERE, want ~Jden HE ERE, Js goedmi-
renthyd, en by hem if veelverlojJinge. En hr ..i..aJ lfi'ajel verlof
.fen van aile :gne ongeregtigheden.· Zoo ook de'belovtcI1 van het

'..ee", ••ige leven. J!f4I~n:'1.4~ G}"iJI/n11j Iljaelld'rtor'nwen ruad:
X:. en
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en daarna z:..u1rg'Ymy in heerlykhyd opnmien. PIal. 16: I I. ~Y
z:..ultmy het pad des tevens bekent maaken. Pfal. '1:7': I~.,fk ~
uw aangez:..igtein gef'egtighyd aanfehouwen; ik ~af.verz:..aJ.igtwor-
tim met uw beeld:, als ik z:..alopwaaken. Pftl. 48. I).. Deez;"e
God, is onz;"eGod.eewiglyk en altoos. Spreuk. I ~.Z4. D~weg
des leven.r is den verftandigen naa booven. Als mede de belovten
van wederopwekking ten leven. Dan. n. 2. Veele van di in't
flof ontJllilapenz.uIlen ol1twaaken, deez.e ten eewigen leven, en'
en::....

b.. Uyt de be1ydenHfen der Ouden di deeze hoope betuygdcn, als
van Jakob, Gen. 49. 18. 01. ttwe z:..alighydwagtik 0 HEEKE.

. En van Job I9'2.};. .Ani jadanEti goali chai, ik weet myn v~r-
(oITer/eevt .

. r;. Uyt de getllyg(:t}ilfen d~r. Ap<ill:elen, di d~eze hoope cler Vade~
,rcpl,lletons"ya{l:·ftellen.' Hand. 2.6.~, 7.Nu word ikgeoor-

deelt over de ho'Opeder belovte , di van G{)d tot dt: Voderen ge-
fchied is. Tot deulelke on::...etwadv geflagten, geduriglyk. nagt
en dag [GodJ_~nde, verh<Jopente koomen, Hebr. IT. q-16.
werd van de 'taderen gezegt, de~z..eaile in,c't geloove geJJ.{}rvenU
;'11'1, enz..,.' .. , .

b. Wy bewyz~ndat zy ook.di:hoope gevefiigt hebben op Chrifrus,
di koomen zowde.
a. Uyt de gchoopte tockoomfic van den (loCI, of Loffer en Zalig-

~;lakcr. 6,en. 48. 16., Di Engtl di. my verloft heeft van aIle
~',. . kwaad. cnz:... . 10b 19. 2,). fit. weet myn ver~rer Je~t, enz..

Job 3J.:q, ,2+ ., .
b. Uyt bctq;emecn geioov, en deszelvs vrugt, dewe1ke is de toe-

gerekende gercgtighyd. Rom. 4. 3. Wat z.egt'de Schrivt: En
.Abraham geloovde (;od, en het is hem· tot regt'lleerdig~Jd gerekent ..
Hebr. I I. 7. Pipei chreematiftel.s, door den gelllove auor Godde.,.
/y.ke aaHJPraake-vermaant is Noe een ervgenaam der regtveerdighJd,
te' wcetcll, vall' den Mcffias ,. geworden, di naar den geloove is.
R{}m. IQ~ 5-9.

c. U yt de gemygplaatzen di: vCl'zekeren, dat Chrifl:lls ook voor
hllnne wnden voldaan IlCeft. Rom. 3. 15, '1...6--W'elken, name-
Iyk Chrifl:us Jezu9 J God. voorgeftelt heeft tot efJNCvcr ~aeninge door
het geloove in :gnen Moede, tot eent' betoolttnge,::...ynerreg~'llCerd.g-
hyd, d'iit teen plrejin, door devergevinge, of ov~r~t hoofdzi~

..: ninge.t eW':. M,nden..t di te 7JoQ,ren gefthied :gn..t on'i.er ~' ver-
~raag.•.
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draag:uzamJ.'}d Gods, tot eene betooninge van :qne regtveerdighyd
in deez..en fegenwoordigen tyd: op dat by regtveerdig z..y, en regt-
veerdigende di urt den geloove :fez..us is. Doet hier by Hebr. 9:
15.25. 26. 13: 8.

II. Uyt hetynde van de Wet, dat ChrijlNs is. Rom. 10: 4. welker
Wets werk is, Tugtme~fler te z..yn tot op Chrijfus. Gal. 3: 24.
En Chrithls af te fdiaduwen, want aile dingen zyn gewecft fCha-
duwen der toekoemel1de dingen,. maar het lichIJaam is ClYriftus.
](01. 2: 17. Heir,.. 10: I. Want de wet hebbende eenfChaduwe
der toekoomende goederen, niet het beeld der z..aaken z..elv.

c. W y bewceren. dit gevoelen tegen de tegenwerpen der Socinianen:
dewelkc 3:1l1dringcn, _
a. Dat de Leere der Zalighyd voor ChrHl:us koomfte onbekent is

gcweeft, om dat Johannes de}?,poler eerft kenn~f{evan de Z,.fl.

lithyd z:ynen volke, te weetcn des Heeren , gegeven heeft, en
aphi[es hamartioon autodn , in vergevinge haarcr z..onden. En
Rebr. 2: 3. Hoe z.ullen W) ontvlidm, indien W) op z.oo grooten
z.alighyd geen agt geven? welke begonnen is verkondigt te worden
door den Heere, aan ons beveftigt is geworden Vall di hem gehoort
hebben. Even aIsof deeze zalighyd Chriftus eerft ha~ beginnen
te verkondigcl1, enz. •Zy dring~n ook aaIl dat het Buangdium
vcrborgen ,. en van de tyden der eewen verz::wegen is geweeft.
Rom. 16: 2. 5. En dat door den ingang van den Hoogellprieffer'
eenmaal in ~t JFlar in 't Hailige der Hailigen, de H. Geeft be-
du)'d!!, dat den weg des hailigJoms nog niet openbaar grmllraktwaJ.
:<'00 lange de eerfte Tabernakel nogftm7d hadde. Hebr. 9: 8.

b. Dat het ol1derfchyd des Oude en Niwe Teftaments dur in bc-
fiOlld, dat de Vaderell de bc10vten in het Oude T cftament niee
oBtvangcn hebben. Rebr. I I: ~9, 40. Deez..e aile hebben door
~tgeloove getrqgenifle gehad, en hebben de belovte7l nier ve~·kregen.
Alt.oo God 'Wat bete'!' over on; voorz.ien had:., .Of dat z:.yz"onder
om niet z..owden volmaalet 'Worden. En dat de bclovten des Ni-
wen Teftaments betereljelovten zyn, als het welke in bete-I'cbe-
lovteniJJen bevejfigt is. Rebr. 8:' 6: Ia darde Wet alkcnlyk ftha-
duwen der toekoomende goederen gehad heeft, en het beeld der :<.a-
ken z..elv niet. Hebr. 10: I., .

,f •• Dat het ge100ve doe nog niet geweeft is. Gal. F '+ .Eer het
geloovekwam WflOren wy onJer de Wet in beu1atlringe geftelt, en'
M1l bejloten gewee.ft tot 0; het geloove dotgcfljJenbaarr il;owworden.

X3 .' d.:o~
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d. Dat de Sadduceen het eewigc Ieven ontkcnt hebben; en dat 0-

verzulks di z;takduyfierlyk voorgefl:elt is geweefi.
13. Tegen dePauGgezinden ,di een V oorbul'g del' Vadel'en 't\:clden. ell

ontkenden dat de geloovigen voor de volbragte voldoeninge vanChri-
fius, niet hebben konnen aIleen door het regt der borgtogt in het
eewige leven ingaan. .
a. Wy bewyzen het tcgendeel,

.(/.. Uyt zonneklaareplaatzen. Hebr. 2: 10. Want het betaamde
hem, omwilk~n aile dingen :gn, en door 'welken aile dingen
z.yn, dot by veele kinde'l"ent8t de heerlykhyd leydende, den ov.:r-
Jlen le)'dfman hunner z..alighyd door {yden z.owde hailit,en. AIwaar
door Kinderen verfiaan -worden de Gcloovigen desOucienTefia-
-ments, dewe1ke de V<lderuyt de. hol'gtogt van dienoverfr~n
Jeydfman, nade~ volbrengen, nu reeds -in het Oude Tc-
;fiament~n de MemE!'teningevoer:t had izoa betaanide het nu
-God, hem metter daJd door lyden, waar"mede hy zyne borg-
togt zow volbrengen en bcvefiigen, te hailigel1; want anderzins
zow de genade van invoering Gode onbetaamclyk geweefr zyn.
Van deeze invoering geevt de Schrivtllur elders getuygenWe.
iJoh. 14: 2. In't huys mJns Vaders z.yn monal pollar veelewoo-
ningm, dat is in vergelyking. van vcrs 23. Polloi moneen po-
jOltnteS ekei, en z..ullenwooningen by hem maaken. Doet hier by
Efez... I: 10. Rebr. 12': 23.

b. Uyt de pad[ei, de over 't hoord zining, in't Oude Teframent,
di medebrengt een niet fil'affen.

c. Uyt de voorbeelden der genel' di in de Hcrnc1en opgenomen
zyn, als van Enoch. Gen.): 24. Elias; 2 Kort. 2: II.' Abra-
ham. Matih. 8: 11. £0 van Laz..aruS.Luk. 16:2.3' Waar van
daan gewag gemaakt word va01eruz..alem dat hoven is. Gal. 4:
26.

b. Verdedigen wy tegen de tegenwerpingen genomen
a. Uyt ae getuygeni{fen. IPetr. 3: 19· In de"'welken hy ook he-

nen gegaan z..ynae den geejen di in'ae gevangen~ren :gn gepre-dikt
heeft. Zach 9: I I. word gellaaD1tde kuyl daor gem water in is.
Rebr. I I: 39. • -

. /1. Daar uyt, dat ChriftuJ, de voorlooper voor om ingegaan is, enz..
Rebr. 6: 20. voor wien nimand is 0p/tevaren in de hemeJen. 1ob.
3: 13' Noch dat de wet des hf.IiJi.gdomsofet1baar gemaakt was.
HelJr. 9:8.

•



D.h tDER Z.LfLIGH1'V t" enz. Hoofd. V. 'hfU
c. Om dat van de wederkoomfte uyt den hemel niets gezegt word.

Derhalven, di wederkoomen hcbben in't vODrburg gewecft,
gelykblykt uye het voorbee1dvau Samuel ,doO£ de Waarzegfrer
geroepen. I Sam. 28: I r.

Co Het derde lill is, dat uyt de belovte eene fp:tarzaamel'huyshouding der
genade vool'dgevloeit is, waar uyt de opgewekte hoope cen grooter dorfr
had na:l de tydcn teleiooftoos, der volmaakthyd: dog zoo evenwel dat de
bedining. der genade, ten opzigt del' hailigmaaking en rcgtvcerdiging,
genogzaam was tot dtzalighyd. Hiel' heeftmen ook aante mcrkcn ee-
ne ver[chydenthyd en onderfchyd der huyshouding onder decnke1e be!
Iovte, en o~der de helone met een debe! del' Wet overdekt .
.A. Voor de Wet

a. Is het woord der hoope' minder uytgebeeld geweefr met omfran';
digheden di op Chrifrus zagen ,en overzulks was het duyfrerder '"
[choon evenwcLverfiaanbaar genog, voorde Uytverkorenen, Olll'

dall"door geroepen te konnen worden tot het geloove, door de by-
kooming name1ykvan de onderwyzing der Vaderen, en de verlig~
ting van den H. Geefr. .

b. De Regtveerdiging, door dien de verwervin~ derzalighyd nog' _
niet aangebragt was, is ten opzigt van de [chuldlge alleenlykplrejis
eene over't hoofd zining, engeen J.pIJejis, een vergeving ge-
weef\:. Rom. 3: 2). em verlrygaan, geen kWJtfchelden: want waa.,.'
J.phejis, eene vergevillge is, door'is gem offirhrmde meer voor de'
%.,rm.de. RePr. 10: 18. Dewyle nU in het Oude Verbond nog Of-
ferhanden voor de.zonde geweefr zyn, wovolgt, datdaar geen
dpheji!, vergevinge geweefris, derhalven, dewyl zy nogtans ook:
Heholidenen zalig zyn, is daar geweefrpJrejis tOOnhamart~emltoon~
eene over 't hoofd zining der zonden. Ten opzigt van de gereg-
tighyd, is het regt uyt de enkde borgtogt geborel~, en geenzins
voordvloeijende uyt de verdienfre def Borge aE verrigt· crueeds aaR'-
gebragt ,. overmits di eC'Wigegeregtighyd uytgefrelt, is geweefi tot
de volhyd des tyds. DtW. 9: :t4~

Co' Is de vryhyd grooter geweefr, dan onder de Wet; omdatdee .•'
zelver Oflerdienfren, nog niet door deWet geeyft wordende, vry-
:willige plcgtigheden geweefr zyn, of hulpmiddelen van de oefe-
ning des gdoovs, zonder jok ofverwytvan de [chuM, vrywillig
aangenomen.

11. Onder de Wet is wel de belovte niet" vernitigt. Gal.'3 ~17; De
Wet, diathiekee, het verb.ond" dat te v~oren door God beveJligt i)'

oF-
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of Chriftus, word door de wet ~ di na vierhonderd en dertig jaren ge-
koomen is, niet kragteloos gemaakt, om de belovtenifJe te 1'.Iiette daen.
Niet te min i1femeteenig dekzel bedekt. 2. Kor. 3: 13-16 namdyk
de invoering der Wet is om der overtredingen wille gcfchied. Gal. 3:
19. YVaar .toe is dan de wet? ZJ is om der overtredi11gen wille 4tltJrby
geftelt. Dalr van daan heeft de uytwcrking VJn't Verbond derW cr-
ken, voor het aangcbragte lutron, Iosgeld, cenige huyshollding van
vloek geoefcnt, of zoage liver wilt van -verdoemenis. 2. Kor. 3: 6, 9.
Gal. 3: 10. We1h vloek niet begrepen moet worden a15 een vonnis
van God, den Rigter, maar van de W<:t, di hun regt cyfl:, dat
eelunaal door ChriH:us voldaan moefr worden: dit word gemcenlyk
gcnaamt de betrekldng van den Mozai:/fenW ctdienfl:, di de bc4e~-
ling der genade wd vermindert, maarniet weg neelUt:. beftaaode
a. In eene gedagteni:/f~van de uytfl:aande fchllld, dcwcIke niet toe-

liet, dat· het medegeweeten van de zonde afgelegt wierd. Hebr.
w: 1-3. rVam de UTet hebb.endeeene [chaduwe der toeko.omendegoe-
aeren, niet het beeld z..elve der z..aakenJ kan met dez..elve offerhand~,
di z..y ailejaaren geduriglrk offirm, nimmermeer hailigen, de gene
di daar toe gaan. .Anderz..ins z:..owden9 opgehouden hebben r;pgeof-
fert te worden, om dat de gene di den dienft pleegdm, geen mede-
geweeten meer z..owden hebben tier z..onden, eenmaal gereynigt ge-
-we1/' z..ynde: maar [nu ge.fchied] aile jaren in dez..elve weder gedag-
teniJfe der z..onde. Het welke de \Vet geocfcnt hecft, me.t de Of ..
ferhanden in te voer~n di door de Wet geeyfl:wierden, de waJIin-
gen van 't lichhaam, de onderfchyding van't reyne, van't on-
reyne, en de afzondering van 't yolk van den Ahaar: in aIlewel-
ke plegtelykhedenwas) een handfthrivt dat e~nigz:..instegen hen wal.
Kol. 2: 14.

b. In een invocriBg van een ftrenger dienftbaarhyd, welke dienft-
baarhvd aangetekent word, Rom. 8: 15'. Gal. 4: 1-14. Hebr. 2:
15'. ~n word vergroot, als een jok abAftakton, dat ondraaglyk was.
Hand. 15: 10. Want het beftond iti de onderwerping des volks
onder de genaamde Goden. Hebr. 2: )'. en onder di fl:rengeT llgt-
meeG:er.Kol.2-: 16. Alsmedeinmoeilykc enlaG:igewerken, didoor
de vVet der plegtelykheden ..vermennigvuldigt waaren. N ademaal
de H. Geefl: in de gave van gehoorzaamhyd hen ook tot deeze on-
derwerping drong, dize onder de Wet ondcrgaan moeften, zoo
v.erkreeg hy met regt den naam van de geeft der dieY!.ftbaarhrd by
Paulus in .de aangehaalde plaatzen.

•
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c. In de indrukking van de vreeze des doods , _Hebr. 2. I). Di

met de vree;:;.edes doods door al haar leven der dienftbaarhyd on-
J.erworpm waaren. W dke dienfibaarhyd de geloovige des O.
Verhonds door de ingeving van den H. Geefi ondergingen,
di daarom gezegt word de gee.ft der dienftbaarhyd; en am dat aan
aeeze dienfibaarhyd de vrecze des doods vafigehegt was, word
hy genaamt de gedl: del' dienfibaarhyd tot vreez..e. Rom. 8. 1).
Niet om dat zy enkeIyk de dood te vreezen hadden, maar een
dood eli den [chyn van firaffe had, en firengelyk in de Wet d~
Ceremonien of plegtelykheden gedrygt was., het zy dat het een
vroege, ontydige dood was, of een fchilyke in het land door
rampen hen overkoomende, of datze buy ten hun land in balling-
fchap gedreven wierden. De rede van het te vreezen kwaad lag
in de betrekking tot het land Kanaan, dat tot een pand van het
hemdze vaderland was: van welk pand ais '1' de mens door God)
dat zelve in eenig oorded wegnemende, van bcroofd word, zoo
kan dccze dood niet nalaaten eene vrceflyke gedaante te vertoo-
nen. En deeze vreeze was een fpoor van dienfibaarhyd, di ee-
ne gedurige angfivallighyd den gemocderen indrukte, datze in
de min[l:e, en in di werkzaame geboden del' ceremonienof pleg-
te1ykheden aan verzuym of nalaatighyd mogten fchuldig worden.
Hier van daan w~s de bededing del' genade van vertroofiing, of
verzekering onder di huyshouding fpaarzaamer en meer belem-
mert.

It. In de invoeting van. zekere vyandfchap, dewyl de Wet daar ho-
ven inkoomende de, middelmuur des affchydzcls opgcregt heeft,
met de Hydenen uyt te fluyten. Efez... 2. 14, 1).

H 0 O·F DOE E LVI.
V"1J de. /Middeldt$r.

NA de helovte voIgt de volkoome uytvoering van 't Verboncl del' Gc":
nade, aan de eene zycle ten opzigt van den Midde1aar, en aan de

ander 7.ydc ten opzigt van de Bondgenooten.
DE MIDD;ELA.AR koomt ons in den beginnevoor 1om.aan te

X mCl'lI
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merken naar :<::,yne(lcmlwumji, nlltJr :q-n pfJrz.uon, ennaar tie verwerving
der ,z,allghyd z.elv. _. , ,
A. Dat DE M:IDDE L AA R, te voorenbefchrcven ,a1 voor eenige

ecwen gekoomen is ,en weI zelv in Jezus, den Zoon van Maria, be-
weert net Chrifi:e1ykgeloov regen het Joodze ongdoov: en wei da~hy
gekoomen is,
.A. Bewyzen wy in 't algemeen,

a. U yt den voorbepaalden tyd, nu reeds verfl:reken, te weeten van
het bevel van )eruz.alem weder te herbouwen, zynder eerfi: gcweefr
z.even weeken, daar na twee-en- z.e(lig weeken, wellee geyndigt :qn-
de z.ow de Meffias uytgerolJit worden, em:.. Dan. 9. '24-27. Hab.
2. 3, 4· Het ge.z.igte :<::,alnag ee7]enbejlemden tyJ.qn, dan z.al hy' t
op 't pule voordbYengen, en niet ligen: z.oo by vertoevt, verbeyi
hem, by ul gewijJ8lJlt.koomen, hy:uJl niet agter blyven.

b. Uytdehoedanighetien de~tyds ,di 11.U ooh:verloopen zyn, en te
vooren klaar mop zynen regren tyd gezien konden worden: in de~
welke wy aanmerken dat eenige behooren tot
a. Den Joodzen B0rgerfl:aat, te weeten, alsde Schepter :zowweg-

genomen zyn. Gen. 49. 10. ,De Schepter z.al van Judn niet wy-
ken, nor:h de Wetgever van tu/fen :<::,ynevoeten, lotdat de ZilfJ
kooM, en de fToJkeren :<::,ullenhem gehoorzllom z.yn.

b. Den tbat del' werreld onder de vierd'e Alleenheerfchil1g. Dan.
2: 4+ Dog in de dagen van di Koningen, onder het vierde Ryk,
te weeten, het Roomze, z.al de God des,Hemels-el!n Koningryk
verweleken ,tint itt(JlJwi:ghJdniet z.al verPe<wtwopden, e'l'Jz..het
welkehet Koningrykis vcan dezen Middelaar Jews.

c. Den fi:aJt*r Wet:t-itfe huystrooding, dewe1ke'Vel'eyfrde tegen-
woordighyd van den tweeden Tempel, en den dienfi: der Levi-
ten ,gelyk deopbouwing van Jertrzalem , ten aanzien van htm.•
ne ftraaten en graften, de opbouwing van de Stad en het hailig-
dom, het:Jlagt-'offer.enfPys-offer,,, en". Dan.~. 24-27. Hagg.
2. 8-11. Mal.,.!.

d. Uyt de bepaling van hetgefiagte en de plaats. Mich.).·r. GJ
Bethlehem Ephrata, :qt gr kleyn, om te weez.en onder de dU;-
z.enden van 'Juda? l!Yt u z.al my voordkoomen, de Rigter 1 di
een Heerfcher .<illl:<;;Inin Ifrajel, en:<::,.

~. In,het bezonder, dat JGZ-US is de Chtifi:us
a. Stellen wy vafi:, . ..

;4., U~t callebet. genevereyfl: wierd totzyne ~orte-; ~sdewelke
geb~

I•
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geboren is in de vo1hyd des tyds. Gal. 4. 4. Wanneer de volhyd
des tydsgekoomen is, heeft God z:ynenZlHJneuytgezonden, enz.
op ~yne plaats, vatl den Profeet aangewezen, <kwelke wasBeth-
lehem. Luk. 2. 6. Dc Zoone van David uyt eene Moeder di
Maagt was. 1e~. 7. 14. Ziet em Maagt zal ;::wrlngerworden
en zal eenenZoone baaren, enz.

b. U yt Z)\l1ewoordcn en werken; ais dewelke geleeraart, gedaan,'
en geleden beeft alle di dingen, dewelke van de Profetcn· V60r-
zegt w1taren. Want hy heeft het Eua'1gelium gelceraart. Luk.
4. 2 I. By begantot haar te zeggen, Heam is deeu Schrivt in u
-vervult. 'Jez. 61. J. met byvoeginge van Wooderdaaden en te-
kencn, di hy gedaan h~eft volgens de Voorzegginge van 'Joel
2. 26:. Di wonderlykby u gehand'fJltheeft. VergcIeken met 'Joh.
7. 3 1. Veei'euyt de fl:haar'engel~vden in hem, en-zeyden, Wan-
neer de Chriftuszal gekoomen_gn, zal hy ook meer'tekrmendom,
dan di, welke deeze doet ~ Y nddyk heeft hy den dood des
Krl1yffcsgeledcn in overcenkoomft van Pfal. 2:2. Pfltl. 69.
:Jez. 53·

c. U yt de gevolgen, di op Chrifius koomftegcvolg"t zyn, .us de..•.
wdkenieuUeeauyt dendooJen opgt:fuan',: eft in de Hemden
opg.cV'aarenis, maat ook getuygen van beyde door een~ plegte-
Iyke uytfiorting van den H. Geett gemaakt heeft autopiftouszig
overruigende gdoovigen. Hand, 2: 1-17, P,!3. door welkers
predikiLlg' hy de H yden€n van de Afgoaery, tot God gebragt
hecft, met verwcrping del' Joden, di den Euangcli niet gehoor-.
zaam·waaren.

b. Bewecren decz~ waarhyd tegen de tegenwcrpeh, ontleent
il. Uyt de belovten onder voorwaarden, welke voorwaarden egter

lliet tliYtgcdruktworden, vOOfgcvende, dat de zonden dei Ja-
den dit goed van hen afgewcnd hebbel1'.

k. U yt het onrbn:kert tIer voorwaardell., .'dl met Chrifius Koning"':
ryk IMcftett: aangebragt wor.Jen ,. di de werrelchot nog toe niet
gezicn hceft , ..~5·zYi1tJe."'o~·3erP'iJiieren;;tot den berg van 't
huys des HE ERE N; de verheffingdeszel7Js boven aILeheuve-
len. Een gro9te vrede onder de fTolkmn, met het nederleggen
der wapenen. Jez. 2. 1-5'. DeWolv zalmet het Lam verkee-
ren" en de Luypa'Fa;;:.atby den 6eyten~lfolt.riederleggen, em:••
16z. 11.6-9· .. . . . .

c.. Dat: deez.eLeerc eerIe aReyding is'van de eenhyd citr Godhyd en
Y z. eene
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eene vermennigvuldigillg van Goden ingevoert heeft, en alzoo
eene niwe AfgOdery is.

J. Dat Elias nog niet gekoomen is, di 'voor af getonden moefi:
worden. Mal. 4. 5'. Ziet ik ~ende uliden den ProfeetElia, eer
dat di grorJteen vreeJlJkedag des HE ERE N koomenz..al.

B. DE PER ZOO N des Middelaa.rs moet onder[chydentlyker aange.•
merkt worden, waar in te overwegcn {hat,
.A. Dl! verey.ftebekwatrinbydtot het Middelaar-ampt.

a. Dat de Middelaar heeft moetcn zyn Theantroopos, Godmens,
blykt uyt de voorzeggingen, 'Jez...7· 14. Gnimma noun!l, Godmet
fJm. Hoofd.ft. 9. 5'. Een Kind is om geboren, een Zoone if onsge-
geven, en de heerfthappJ is op ZJnefthouder: en men n6emt z..ynen
naame Wonderlyk, Raad, Sterke God, Vader der EewighJd, Vre-
devorft'. Mich. 5. I. Zach. 13.7. De Man di Gods medgez.el/~
is. En in ~t bezonder " 0

o tJ. Moefi: hy Mens zyn, en wei .
I. Waaragtig Mens. Gen. 3. 15'. Een z.aadd6 Vrouwe. Pf.

8. 5. Ben mens en de Zoone des menjfr. 'Jez...9' 6. overmits
hv worden moefr
I'..Goe'l, LojJer, of de Verloffer, en overzulks een Broe-

der. Deut 18: 15, 18. 'Job-19: 25'. Want ik.weet mJrt
VerlojJerleevt, enz... Gen. 48: 16. 0

:to Onder de Wet, op dat hy vervullc dikaioomatou nJ-
mou, de geregtighyd der Wet. PIal. 40: 9. Uwe Wee
is in ~tbinnenfteVan my.

3. Onder de fl:raffe des doods, di hy in onze plaats heeft
tnoeten lyden ,'Jez.. 53: 5-7, u.

~I. Hailig, chdfid. Pfal. 16: 10.

I. Om dat cen zondllar voor zig zeIv niet'Voldoen kan;
want z..oog'Y HEERE de ongeregtighydgadeJlaat: Hef-
re wi z..albejlfJlln? prat. q 0: 3. /

2.. Veel 'min vpor andere. PIal. 4.9: 8. Nim~d van hen
z..al z..;nen Broeder immermeer konnen verlojJen: h; z..al
Gode ~n raftldz..oen, bphro, niet konnen betaa/en.

J. Hy moefl: ook God zyn, volgens den ~ysqer Profetien. Gen.
18: I}, 16. Pfal. 45: 7, 8. word hy God genaamt. 'Jez...
t45: 21) 28. Benikhetniet, de HEERE! en uarisgmz
God meer behalven my, een regtveerdig God, een He;land~
~jmaml. i~~!dan ikt

o
Wendet H na l11J t~t. en,wqrd he~oHden

{J!je
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alleg.,yndenderaarde, em:.. :Jez... 45= 21-25. Wantanders
1,0W de waardighyd des perzoons l:Iiet'befiaan; want een lOo~

daanige wierd'r vereyfi. -
~ I. Om de zalighyd te verwerven; want zyne gehoorzaamhyd

en voldoeninge zow voor veele niet konnen befiaan, en hy
ZOW niet magtig genog geweefi zyn den toorn Gods te dra-

• g~n, indien by nem niet zoo weI fierkte, als geregtighyc1
waare geweefi. 1ez.. 13: 14. In den Heere :gn gC"f'egtig-
0'd en fterkte, en,{..

1.-. Om de zalighyd toe te paffen: want de menffen konnen
niet ~rden een ygendom van een niet~God, of een bloot
fchepzel het hoofd der vcrlofie om zyn lichaam Icvendig te
maaken : want eenzoodaallige moefi hebben den GeeO:
Gods als zynen ygenen, om dien te konnen zenden. Ja
hy kOl1als T efiamen~maaker van de erveni1fe Gods niets
weg ma2ken, zoo hy niet zelv God waare.

b. Dat nu Jezus zoodaanig geweefi is, en by gevolg de bekwaamhyd
tot het Middelaar-ampt gehad heeft, leeraart de H. Schrivtuar.
wanneer zy aan Jezfts Chrifius toefchryvt,
aa. Beyde de naturen of wezens.

I. DeeGotidel;ke, bemerktekent in den perzoon des Zoonsi
we1kersGodhyd wy te zyner plaatze bewezen hebben.

2. De Men!felyke; want dat hy een waaragtig Mens geweefi is,
en geen ingebeelde fchim, of alleen in den uyterlyken fchyu,
gelyk oulings deGnofiikell, en in deeze onze eew eeuige on-
bezonne Mennificn gedroomt hebben,
a. Bewyzen wy, .

1. Uyt de plaatzen. in dewelke hy ten Mensgenaamtword.
loh. 8: 40. I Kor. 15: 2I. I Tim. 2: 5. En de Zoo ••
ne des menpen, de Zoone Davids. Matth. 9: 6, 27.

21. Uyt de cieclen di't wezen van een Mens uvtmaaken,'
"." want de H. Schrivt erkent in hem, ,

a. :Eene zite by een lichhaam gevoegt t van het lichhaam
Hebr. 10. ). Gy hebt my het lichhaam toebereyd. Matt.
'2.6. 28. Dat is mJn bloed, des N. Teftaments, enz...
1 Petro ~. 24. Di z..elve onz..e z..onden in z..yn tichhaam
gedragm heeft; van de zile, 1e~. )j. 10, I I. .AIs
9ne z.ile haar tot een fchuld-oJfer z.,al geftelt hebben,
f(,aJ by ~ad ~ien; Om A.Jner;:jJen arbC)d fi.aJ hJ't z.im,

y 3 enz.~
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enz.. Matth. 20. 28. ZJnf1 z.ile te geven tot een rand-
z..oertvoor vee len. En 26. 38. MJne z.ik is geheel be.
droevt tot'r dood toe.

b. Allerleye men{fdyke togten, zoo z.inlyke di het Heh-
haam raaken, als hongeren, Matth. 4- 2. Dorflen,
4. 7· En 19· 28. fez.us z.eyde, my dorfl. Als ook
geefteiyke, di tot de zid behooren, als toorn, mede-
lyden. Mark. 3. 5'. Als hyz.e met toome rondom aan-
gez.ien hadde, enz.. Droevhyd. Muth. 26. i 8.

t:. Uyt zyne dood, waar in de zile aan God. el1't lieh-
. haam aan 't gravt overgegevcn is. Luk. 23· 46, 53.

Vader in uwe htmdm beveel ik mynm geeft. Het lich-
haam afgenomen hebbende, leyde by het in een grav,
enz..

b. Beweeren wy tegen de teg.enwerpen, genomen uyt Pfal.
2. 2. 7. Ik ben een worm, en geen man: een fmaad der mens-
fen en veragt van den vollee. Rom. 8. 3. Het gene de rvet
onmogelyk was, dewrle ZJ door het vlees kragteloos was,
heeft God, z.ynen Zuone z..endeflde in gelykhyd des z.ondigen
viees, en dat voor. de z.onck, de 1;"ondeveroordeelt in het
viees. Filipp. 2. 6. 8. Di in de geftaltfjJ1ije Gods z.ynde,
geenen roovgeagt heeftGode even'?,etyk u z.yn, en in gedaan-
te ffl!vonden als een mens, heeft hy z.ig z.elven vernedert, ge-
ho~rz.aam geworden tOt den dood , ja den dood des kruyJfes.

bb. Bcyder naturen of wezcns eenhyd in perzoon. loh. I. 14- Hr5 ..•
lOgosfarx eg/neto, het woord is vlees geworden, enz.. Fillipp.
2. 6. 7. I Tim. 3. 16. omtrent welke ecnhyd wy aanmerken.
AA. "Vat eli zy, of hoe en op wat wyz.ehet eene wezen zig

tot het andere hecft.
I. Het Regtzinl1i.g gevoden leeraart deeze overeenniging.

a. Den VadCl:rt:otoorzaak te hebbea. Hehr. 10. 5. en ook
den Zoone zelv. Filipp. 2. 7. en nademall de,;:'zaamcn-
voeging der wezens eeo werk oaa b1,tytenis , - zoo word
dOltmet regt geagt aan de dri GoS.ddyke perzooncn ge-
meen te Zyll. I •

b. De J1lj z.e zegg€ll wy eene verbor.genthyd te ZYll. I Tim.
3. 16. Buy ten allen twyfel de verborgenthyd .der Godz.a-
ligh),d is groot: God is geo,enbaart in den vleeJfe, enz..
Ten vollen. Kol. 2: 9. Naw vereenigt. Matth. I: 2j.

zoo

,
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zoo dat maar een eenige perzoon gefie1t word. En vol""
ftandig, zoo datze niet ontbonden word.

II..Het Onregtzinnig gevoe1en, eertyds ter ba:m gcbragt, is
te zien in de tegengefielde dwaa:lingen, aan d' eene zyde
aan Nefior toegedigt, en aan d' andere zyde, aan Euti-
c~us: haewel dat van Nefior zooklaar piet is, gelyk in

• een lll:Sfickcnd (chrivt, dog zonder naam, getoont heeft
de Vcrm. Derodon. Hier wagtc zig de Kcrk .
:r. Datze niet uyt de twee wezens, twee perzooncn ficHe~

het welke de dwaaling van Nefior gezegt word, waar te-
gen zy gefielt heeft , de woordjes adiairftEis, onder-
1chydelyk, en achoriJfDos, onaffchy(fefyk De Onder-
fthyding; ontkennen wy uyt kragt dergetuygeniffen, I
Tim. 2:). Daar is een Gud, daa·ris ook een Middelaar'
Gods en der menjJen, de menjJeChriftus1ez.us. Gal. F
16. DeOnaffchydelrke eenhyd fiellen wy, dat zelv door
de dood niet afge!chyden isgewecfi, in deweIke hy ge~
bleven is, de Heere der heerlykhyd, zelv gekruycigt.
I Kor. 2: 8.

2.. Datze de twee Wezens niet tot een -rermenge en ver-
here, het welke de dwaaling der Eutichianen geweeft
is, waar tegen de woordjes, atrfptoos, onveranderlyk~
en az.u~'!,gutoos, onvermeng.t, gefielt zyn. Deze dwaa-
ling hcbben byna weder ingevoert, ,
a. Zommige Wedcrdoopers, frell~nd.c, de verandering

der Godhyd in de Menshyd ,door verwiffeling van het
eene Wezen in het andere gefchied te z.yn, tegen de-
welke wy dat der Ouden atreptoosonveranderlyk, £taan~
de houden •
•1. Bewyzend'ehet Rcgrzinniggevoelen,.

1. Uyt deonveranaerlykhy~.de.rGodhyd,")e zyner
plaats bewezcn. '. .

2. Uyt de plaatzen ,di heyde di Wezens onder ..•
{chyden, Rom. I: 3, + alwaargezegt word, Di
geworden is 19t den z.aaaeDavids naar den vleeF
ft : dikragtelyk bewez.en is !~:::In,. de ZoomT
Gods, naar den Geejf der hatltgmaakmg. Doet
hier by, Rom. 9: 5. Welker:yn de Vaders, uyt
welke ChrijJus is> VOir /(,00 vee! bet vlees aangaat ~

Je.j
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dewelke is,God boven aile te pry:r..enin der eewig-
hyd. .Amen. '

3. U yt de ygenfchappcn van beyde de Wezens) di
onderfchyden zyn) en zaamen te gelyk befraan,
waar vanwe hier na zien zullen.

b. Beweeren wy tegen de tegenwerpen uyt 'Joh. I: 14"
lJ. Tegcn de Luterancn) di de mcdedeeling clerygen.•

fchappen fraande houden, frellen wy dat der Ouden,
a:r..uggutoos, onvermengt, cn zullen derzeIverdwaaling
in 't volgende lid wederleggen.

:8B. Nu fraat ons voorder te onderzoekcn de gevrogtcn derecn-
hyd; de Godgeleerde te1len'r twee op.
I. De mededeeling charifm4!oon dcr lievdegaven, befraande,

a. In de mededec1ingder waardighyd, di van de Godhyd
aan de menffelyke wczentlykhyd toegebragt word, waar
door de Zoone des men{fen geworden is de Zoone Gods,
niet een aangenome, maar de waare en ygen Zoon, vol-
gens Rom. 8: 32. Di ook gnenrgen Zoone niet geJfaart
heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hebr.
7: 26. Zoodaanig een HoogeprieJler betaamde ons, haitig,
on1Jo:r..el, onbefmet) afgefthyden van de :r..ondaaren) en
hooger dan de hemelen.

b. In de mededeeling cler gavcn en hcblykheden. :Joh. 3:
34. Dien God ge:r..onden heeft, di jjmekt de woorden
Gods; want God geevt hem den geefJ niet met maten. ](01.
2.: 3. In den wetken aile fehatten der wJshJd en der ken-
nipe verborgen :r..Y1'1.Hebr. 7: 26.

c. In de medcdceling der magt, di tot de uytvoering van
"t werk des Middelaarfchaps vereyfl:word. Matt. 28: 18.
M] is gegeven a/Ie magt in hemel en ~p aarde. Joh. F 27.
De Vader heeft hem magt gegeven· ook gerigte te houden,
tim dat hy des menJfen Zoone is. Matth. 9: 6 ..,-Mllar of
dat gy moogt weeten dat de Zoone des menffin magt heeft
of de aarde de z:.onden te vergeven, en:r...

d. In de mededee1ing van eere en h~erly~hyd, zoo dat de
ganffe Perzoon aanbiddelyk zy, Hew. I: 6. Dat aile En- .
gelen Gods hem aanbiddel'l. Voeg hier by Filipp. 2: 10.
I I. Heeft. hem eenen naam gegeven, welken boven aile
n4am is. On dot in den naam Jf'::'US aile knien der gener

r di

•
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di in den hemet is ;:.igbUJgen, en di op de aardm, en di
Dnder de aarde z.yn. En aile tonge z.,owde beljden, dot
Iez.,usChriHusde Heere 9, tot .heeriykhydGods des Va-.
aerI.

II. De mededeeling van ygen fpreekwyzen, alwaar
atJ. Het Regtzinnig geyoelen eene medcdeeling erkent, di

a. Zaaketyk is, fchoon ook de Luterancn lafierlyk zeg-
gen, dat wy dezelve ontkennen. Deczc zeggen wy
aaar in te befraall ,. dat aan den perzoon van het eene
Wezen benaamt, ook de ygenfchappen van dat We-
zen toegefchrevcn worden, Matth. :!.O: 18. Gelyk de
Zoone des men.Jfenniet isgekeomen em gedient te wor-
den, maar om te dinen) en :gne zile te gevm tot em
rantz.,oenvoor veelen.

l. Woordetyk i~, wanneer van den perzoon) oaar het
eene Wezen genoemt, ook de ygenfchappen van het
andere Wezen verkondigt worden. loh. 3: 13. De
Zoone des menfchen, di in den hemetis. F.(and.20: 2.8.

hu. Het dwaalende gevoelen der Luteranen) is omfraan uyt
de ,:erdediging van de Leere der (a) medezelvfrandi-
ging, ftellende, dat de ygenfchappen des Goddelyken
Wezens medegedeelt worden aan het Menffelyke Wezen.
a. Welk gevoelen wy verwerpen,

1. Om veele ongerymtheden; want het is middag.
klaar dat de ygenfchappen onmededeclbaar zyn; de-
wyl zy als dan geene ygenfchappen blyven; ten an-
deren zynze opmaakende het Goddelyke Wezen;)
en mitfdien konnenze zonder de mededeeling der
Godhyd niet medegedeelt worden; voeg hier by
dat de Goddelyke ygenfchappen in eene innigfl:e
eenzelvj.ghyd onderling opder ma1kander zyn, zoo
dat,de ~eIlezol1der de andere· wet medegedeelt kan
worden.

z. Indien de Perzoneele vereenniging der Wezentlyk.
heden, eene zoodaaI~igemededeeling vereyfl:e, zoo
moeft di wederkeerig zyn, en overzulks moeft de
menffelyke Wezentlykhyd haare ygenfchappen ook
mededecIen aan de Goddelyke~ '

Z 3~D~
,( a ) Confubftamiatio.
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3', De H. Bladerenlchrontkennen dat de toeygenin-

, g'en-, ~W'allfover 't gefchil is, op elemeniTelykeWe-
",2ehtlykhydtoepaifelyk zyn.
1. Dat de Alwet.enhJd nietmedegedeeft isaan Chri-

fius zid, blykt, am dat hy opwin, en geJIerkt
wierd in den ge#, en vervult ml!t 'Wyshyd, Luk.
2;: 40. en vers p. word hy gez:egt, toe te nemen
£n wy!hyd, en grootte, en..z... Murk. II: q.
Hoofdft. 13. word hy gezegt, niet geweeten te
hebbenden dag en ure de! laatflen oordeel!.

II. Nag oak de AlomtegeHwollrdighyd. Matt. z6:
I I. MJ en hebtgr. niet altyd met U; 'Joh. I I: I ).
lk be.nblyde, dat tit. dlzar, te weetcn, by Laza-
rus, nietgeweeft ben,; dog laat om tot hemgaan.
iJ)befhierby 'J'Oh:16: 2.8.' Ik ben van den Vader
u'Ytgeg~tln, en in de werreldgekoomen : wederom
ik verlaate de werreld enga henen tot den Vader.
Luk. 2.4:)1. word hy gezegt Van haaropgenomen
teworden in den hemel. En £fand. 3: 2.I. te
blyven in'den hemet tot de tyden der wederopreg-

, tinge affer dingen, enz...
b. Verd~igen wy tegen de tegenwerpen,

I. Uyt de pfaatzen, Kol. 2.: 9. In hem, Chrifl:us;,
w(}ont {litede vothyd der GodhJd lichhaamelyk. Lich-
haamlyk, dcrhalvei:1zyn in Chrifl:us lichhaam God-
delyke toeygeningen. Matih. 28: 20. Ziet, ik
ben metu-liden aile de dagen tot de volyndinge der
werreld.

l. U yt de rede, am dat Chriftus zit aan Jeregterhand,
Gods, di over al is.

ce. In' wat tyd deze1vezigrbaar geworden is (
1. Iri de Ohtvanging, waar in wy van:Hellen, "

a. Dat Chriftus het vIees niet uyt'den Heme! afgebragr
heeft·, nag uyt een eewig zaad, regen zommige We-
derdoopers, nier genogzaam daar op lcrtende, dat Gods
onveranderlykhyd dit niet lyden kan" en dat zyne gee-
fteIykhyd nier deelbaar is., Tot we!ken miillag zy ver-
vallen zyn uyt parermeeneia" eerien kwaadcn uytleg der
l'laatzen) Matth. 1: 20. Hetgene in haar ,\e weeten,.

i ,Maria,.
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Maria, ontvangen is, ;'suJt den H. Geeft. Joh. 3: 13'
Nimand is~pgevaren in den hemel, dan di uyt den hemel
nedergekoomen is; de·Zoone des menjJendi in den hemet
is. En 6: 32, 33, p. Moz.es heeft U niet gegeven het
brood uyt den hemel: maar myn Vader geevt u dat waare
brood uyt den hemel. YVant het brood Gods is hJ, di uyt
den hemel nederdaald. Hoe katz onsdeez.e9n vim te e~
ten geven ?

b. Maar uyt eene Moeder Maagd.
a. Om dat ie Zoone des menfen. Matt. 16': q. ook de

Zoone van Maria. Matth. 1: 18. en van David)
Rom. 1: 3. genaamt word. '.

11. Om dat hy de vrugtdes bUJksgezegt word Luk. I: 42.'
en der lendenen. Hand. 2:30. als ook het z.aad tier
Vrouwe. Gen. 3: 13·

c. Om dat hy met de kinderen clermcnffen vergeleken;
en den Broederen gelyk geagt word. Hebr. 2: 14· 17.
Ook {han wy op de rede geen agt, di uyt de Leere van
Arifl:oteles ontleent word, ontkennende dat deV rou-
wen zaad hehben: noch op de vreeze, dat daar uyt
eel1 zondaargebOren row worden J dewe1kevan gee-

. nige waarde is.
II. In de Geboorte, dewelke wy ge100ven gefchied te zyn

.(!. Zonder kwetzing van den. Maagde1ykenfl:aat. lez.. 7: 14-'
7iet, een Maagd z.al z.wanger worden, en z.al eenen
Zoom baaren, enz.. ler. 3 t: 22. De HE ERE heeft
watniews op de atZrdegefr:haapen: Neklbha teflJbhebh
gabher, de Vrouwe z.al den Man omvangen.

b. Egter is het daarom niet noodzaaklyk dat hy met eene
gefiotene baarmoeder geboren is geweefl:: het tegendeel
fchynt aangewe'zerite worden. Luk.:!.: 23. Alwatman.-
1Jk.is, d6it-Jemo.eaer,,~t', enz..

lJ. Het gez.ag, tot de uytvoering van datMidddaarampt vereyft, modl:
afdaalen van den wille desVaders, di den Zoone toeD:aatdilt ampt aan
te vaarden, en hem daar toe verpligt. Hier van daan word hy ge-
zegt, . .
.a. De Middelaar, I Tim. 2:-~, 6. Daaris ook een'Middelaar Gods

en der menjJen. Di hem z.el1Jgegeven heift tot em rand%.oenva-a,.
IlUetl). z.ynde het getu;gems ter z.Jiler tyd. Hebr. 9: 15. DiJ4rom

Z 2. i~
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- is hy t;le Middelaar des,Niwen Tef/aments) en%:.. Hebr. 12: 24-

Tot den Midd~ltzf%l'des lViwen TeftanwNts leus, en%:..weIkel's\Vel'k
is) niet by de men1Ien , maar by God verzoeninge te weeg te
bl'engen; want dewyl de Middclaar tuffen de vel'fchillendeporrtyen
vred<?maakt, zoo is de vel'zocninge het gevrogt van 't Middelaar-
f~hap.
a. Dit werk del' verzocninge houden wy tcgen Socin fiaande) te

zyn onze verzoeninge) oy God te vcrwervc:;n. .
I. Om dat God begrepen word) als verfioort: en vergramt te'"

gen de zonde en de zoridaaren, di overzulks mod"!: verzoent
worden. Rom.): 10. Indien wJ vyanden %:.ynde, met God
ver%:.oent:<.)ndoor den dood qns Zoom, en%:.. 2 Kor. F 19.
2 I. God was in Chriftus de werreM met %:.igzelven ver%:.()enen-
de. Efe%:..2: 17. Koomende heeft hy) te wecten, Chrifius~
door het Euangelium. vrede verkondigt, en%:.. Kol. I: :'0,2 i.
Dat hy door hem vrede gemaakt hebbende· door het bloed 911$ ,

kruyJJes, door hem aIle dingen ver%:.omen %:.owtot %:.igzelven.
en%:..

~. Om dat hy Middelaal' is uyt borgtogt om antilutron 't rand..•.
zoen of losgcld voor de zondaaren tc betaalen. Matth. 20: 28.
Gelyk de Zoonq des menjfin gekoomen is) om %:.yne%:.z'lete geve~
lutron ant; po/loon, tot een rand%:.oenvoor vee/en. 1 Tim. 2:

'), 6: Daar is een God, door is ook een Middelaar, de mens
Chriftl1s Iezus. Di.t.~ z.elven gegeven heeft tot em rand%:.oelt,
voor a/Ie, en%:.. Hebr. 7: 22. Van een x:.aoveel beter verbond:
is fez:.us bwge geworden.

h. Dit werk voerd hy uyt naar beydezyne l'Iaturen of wezens. Hicr~
om moet hy voor' Middelaar erkent worden.
I. Volgens zyne Goddelyke Wezentlykhyd, tegen Stankartts,.
2. Volgcns zyn Menfielyk Wezen, tegen Ofiander .

.c. Hy is de eenige Middclaar en alleen; tegel1 de Pausgezinden;
di meer Midddaars ftcnen. H., Dw. Om de aanrocpinge der
hailigen ftaande te houden.
~. W Ybewyzen het tegendeel.

I. Uytde uytdrukke1yke plaatzen. t Tim. 2;). Em (;od~
en een Middelaar Gods en der menfen, de men!Je Chriftus
leu!. Hand. 4: 12. De %:.aligijd is in geenen emdere1tw
loh. 14: 6. lc%:.uszeyde tot hem, lk ben de we!" en de
!1voorhyd, en'r /e7len~ Nimand koomt m den Vader alJll

door mJ. ,IL .•.Uyt

••
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1I. Uyt het vereyfre regt der verzoeninge, ~t welk aan Chr.i-

fius alleen toekoomt, waar door"Chrifius is de verz..oeninge
Vo~r onz;.ez..onde. 1 'Joh. 1: 2: Hebr. 9: l).

b. Beweercn wy teg.en de tegcnwerpl:11ontlecnt uyt Dt!ut. ): ).
vergdcken met Gal. ~: 19. afwaarMozes de Middelaar gezegt
word, en uyt Job 42: 8. alwaar Job voorgefre1t word als em
Midde1aar, Iii voor zyne vrinden bidden ZCi>W.

bb. De Chriftus of de Gez..alvde tot dri Ampten.
1. Het PRO F E TIS dat den Meilias tOl:kwam, volgens dePro-"

fetien, Deut. J.8: 18. Eenen Profeet z..al ik hen veYwekken uJt
het middm hHnner Broederen, als u: en ik z..at1nJne woorden in
z.Jnen mond geven, en hy z..al tot hen [peken ailes wat ik hem ge-
biden z..at. Je:{,.42: I. Ziet fIIyn knegt,. dien ik onder:fteune, myn
~ytverkoren: Jk heb fflJnen Geeft op hem gegeven, ~y z..al het regt
den haitigen voordbrengen. En): 4. Ziet ile heb hem tot een
getUJge der Volken gegeven, eenen Vorft, en gebider dey Valken.
EI1 61: 1. De Gee.ft des Heeren HE ERE N is op my, enz...
Joel 2:' 23. word hy genaamt, hammore liz..dJ.k1 '. dien Leeraar
ter geregtighyd. Welk Profetis-ampt Chriftus ook geoefellt
heett: \yaar van ~
AA. De Leere l~gehlonkel1 hceft. .

AA. Tcn aanzien van de wyze van Lcerarcn, dcwcIke 11y
met het hoogfte gezag geoefent heeft. Joh. F 31, p. Di
van boven koomt, is boven aile: Di uyt de aarde, is uyt de
aarde, enfpreekt uyt de aarde. Di uyt den hemel koon~t, iJ
boven aOe. En ~tgeene hy gez..ien en gehoort heeft, dat ge-
tUJgt by. Dus leeraarde Chii/lus,. als magt hebbende. Matt.
']: 29. en wel met de grootfre kragtdaadighyd, zoo dat der
Jeerlingen herte brandende was in hen, als hy tot hen [prak op
den weg, en als hJ hen de Schrivten opende. Luk. 24: 12.
loh. 6: 4)' ,

BB. Ten aai1Aen v<l.nd~ inhoud zyner Leere, en \l'ef
aa. Des Gel()Ovs,., wallneet hy aangekondigt heeft, dat de

gehooptc zalighyd van hem vcr,kregen wierd, of was.
Heb~.. 2: ~. Hoe z.,ullen wy ontvliden, indien wJ op z..f}~
g"ooten z.,abghyd geen agt geven? dewelke begonnen :l.Jn~
de velokondigt te worden wn den Heere. . ~

bb. Der Zeden en des "Vets, alwaar,
a. Wy erkeranen dat Chrifius de Zeaen-wet gezuyvert

'!- ~ pe~j
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neeft van 't vcrderv del' Farizeen; dog de Wet zdv ver-
betert en vcl'meerdert te hcbben ontkennen wy tegen de
Socinianen, dewelke, H. Dw. Op datze Chrillus den
titel van Zaligmaakel' zonder voldoening zowden toeyge-
nen, het l'egt van dien tite! zoeken in eene niwe Wet-
geving, waar door hy de eel'fte den weg derzalighyd
nawkeurigel' zow aangetoont hebben.
a. Bewyl.ende, dit Leerftuk del' Socinianen fuydig te

zyn,
I. Tegen de hallighyd en volm~akthyd del'Wet , aan-

gewezen, Pfal. 19: 8. De T11Ctdes HEEREN
is volmaakt, em:.. en wel zoo, dat'l' niets fry, nog
afgedaan mag worden. Deut. 12: p. Welke vol-
maakthyd zy·omkennen .

.~. T egenGods hai1ighyd , we1kers [chets vertoont
was i~ de Wet. Rom. 2: 18,20.

j. Tegen Gods opregthyd; want zy worden gedron..•
gen di nawkeuriger Wetgeving zamen te voegen
met eene zekere (a) kwytfchelding, zoo dat God
dus vool' geregtighyd aanneemt , 't we1k in allen
deelcn nict'in den haa:k, en eene fchande1ykefchyn..•
hailighyd is.

4. T egen het getuygenis van Chriftus zc1v. Matth.
5= 17, 18. Meent gy dat ik gekoomm ben om de
wet oide Profeten teontbinden: lk ben niet gekoo-
men fJmdi te ontbinden, maar te vervullen. Want
·voorwaar zeg iku) tot dm de hemel endeoordevoor-
fry gaan, zalder niet eenjota nog tittel van de l¥et
V()Qrby goon, tot dat het ·alleJzal zyn ge.fchied, en;:,..

b. Verde digen bet tegen de tegenwerpen,
I. U yt de plaatzel'ldi eenige vcrbetel'ing, zoo zywaa"

nen, fchynen te kennen te gcvcn. Matth.): 27,
28. Gy hebtgehoortdat van de Oudengeugt is, gY
z..ult geen OverfPel doen.Maar ik zeg u) zoo wi
eme Vrouwe oonz:.iet, om deulve te 6egeeren, di
heeft reedsOverfPel in z.yn hertemet haargedaan.

1. Uyt een niew gcbod bygebragt. loh. 13: H. Eel'J
niew gebodgee'llik 14, dat gy malkanderen lie'll hebt,

enz.
( a) Accel'tilatio.
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em:". En uyt uytdrukkelyke beveelen, Matth. 16".
~4. beveelt Chfifius, Zoo imlflnd agter my wil koo..•.
men, di lIerlochene- z..ig z..elven, enz..

b. W y belyden ook, dat ChrifiUll de Wet der plegte~
te1ykheden zoodaanig vervult heeft, datze in hem hun
ynde bereykt heeft: als di in zig zelv de betekende
zaak vertoont, en overzulks aan'-'t oogmerk van di
Wetgeving voldaan heeft, zoo datze met hem heef~
mgeten afgefchaft worden: het welk wy
a. Bewyzen tegen de Joden 1 di de eewighyd van de

Wet der plegtelykheden voorO:aan.
I. Om dat de gcboden der plegtelyke Wet behoor •••

dell' tot de Wet des welbehagens, of tot geborJen
di niet goed z.rn. Ez.ech. 20. 25. vergeleken met
vcrs I I. dewelke met teleioofgi, de volmaakthyd
des N. Teframents niet befhan konnen;. want
di laat maar aileen toe Wetten, di God in de her-
ten infehrJft. fer. jI. 33.

2. Om dat de geboden van de Wet der Offerhan~
den en R.eyni'gingen door zig Code niet aangc~
naam zyn. Ie z.. J, I I- I4 .. UTaar toe z.al my z.yn
de veelhyd uwer flagt-ofJeren? Zegt tie HEERE~
ik ben z.at der brand-offiren der Rammen en de1

[meers, wi heeft z.ulh van uUJe hand geeyfl? enz....
PfJant ik h~bbe luft tot wel,Jaadighyd en niet tot of.
fer: en tot de kennifle Gods meer dan tot brand.
offirm. Hoz.. 6. 6.

l' Om dat de Wet en mechok/k de Wetgever maar
tot de koomfl:c van Chriftus plaats gchad hebben.,
Gen. 49. 10. en ChrifrllS heeft moetcn vervullen
het geene de Wet nietdoen kon. Pf. 40. 7,8,9.
61... hebtgemen'.'uft gehad aan (lagt-offir en iP.YS-
offer, 'gr hebt my tie Dorendoorboort: brand-offir
l10ch z.ond-offir hebt gr nietc.(ee'rft: Doe z.eyd ik)
~i~t ik koome... in de rolle des boeks is van my ge-
fthreven. Tk heMe lujl, t myn God, om uw
welbehaagen te dom,: en uwe Wet is in 't midden
myns ingewands. Waarom dc Offerhanden met'
zyne koomHe hebbcn moeten o£hoijdcn. Dan. 9-

.2-4.. 27~'
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2.4. 27· En in de helvt der weeke z.al hJ het j1agt-

offer en !rys-offer doen ophouden, te weeten na de
l1ytrooijing van den Meilias, en de vr,willige of-
fergivte, cr munus. Hab. 2. 4. Ziet z.ynez.ile
verheft haar, :g is niet regt in hem: dat is, di

.; met geene regte lievde verlangen, en ge~oovzy-
"'~ "DC zile bd1:uurt regelregt tot dien Uytroeper, en

, di·Getuyge, maar zig op de hoogte verheft, om
'~.:~";: :zig daar door tot zekerhyd te verH:erken, te wee":

ten deflTempel op den Berg gebowt alseen fi:erk-
te aangrypt, en de OftCrhande voIgt, en over-
zulks di plegtelykheden aanklcven wil, diens z.ile
is niet regt, mitfdien zalze daar door niet levm ~
maar door bet gelo01/e.

b. Verdedigen te~ende tegenwerpender Joden~ ont-
kennende
1. Het Verbond Abrahams of de befnydenilfe ge-

geven te zyn legnoU.m, tot in eewighyd•. Gen.
17· 7· .

2. Dat God niet veranderlyk'geweefi: is, en over-
%ulkszyne Wet oak niet verandert.

£€. ~r Profetten: want Chriftus heeft de gevallen van de
Kerk in veele plaatzen khar uytgclegt, dewelke ook door
de uytkoomfi: bewaarhyd zyn. Ziet Mat,h. 24. en 25.

ce. Ten aanzien van den oorfprong, fiellen wy vafi: dat
Chrifi:us aIle deezc dingen gcleeraart heeft, en ook konde
leeraaren wegens de mededeeling del' lievdegaven; dm dat
hy is de eewige Zoooe Gods, met Jen Vader mewufiig en
deelgenoot zynde van den Raad des Vredes: zoo dat de
Sodniancn tc vergeevs verdigten, dat hy voor het aanvaar-
den van het Profetis-ampt, in den Hemel opgenomen is
gewecfi, om van God te hooren, en onderwezen te wor-
den in di dingen, di hy daar na aan de werreld aankondi~
gen zow. \
a. Dit verdigtzel verwerpen wy daarom, .

o. Om dat Chrifi:us niet meer dan eenmaalten hemel is Dp":'
gevaaren. Hebr. 9: 12. Niet ~or het bloeddeY Bok-
ken en Kalveren, maar door :gn Jgen bioed, eenmaal
ingegaan £n het hailigdom) eene eewige ver/offinge te
weeg gebragt hebbende. . b. OlD



D~II~ rAN <:DENM1'DTJELAAR. Hoofd. VI. J3,
b. Om dat de Prie£\:erniet dan met btoed heeft moetell

ingaan. Rebr. 9. 7. In.den. tweeden Tabernakel ging
aileende lfooge(lprieft~reenmaal deJjaarJ, niet z..onder
bloed ,en%:... Derhalven ook Cbri£\:us niet voor de
uydlortinge zyns biods.

€. 'Om dat Chrifrus nergens gewag maakt van di opne-
ming, ook bad by dezc1veniet noodig, dewyt hy zet.,
was Goa geopenbaardin't vim. I Tim. 3. 16.

b. BeandwoorClenwyligtelyk
11. De getuygplaatzcn, <lewdke zeggen, dat Chrifl:us

uyt den Hemd ne<lergedaaltis. loh. 3. 13. Nimand
iJ\opgevarenin den hemel, dan di u)t den hemel neder-
geksomen iJ, de Zoone deJmenfen, diin .len hemel is.
Dat hy voor iyne dQorlugti~ Hcmelvaart eel'£\:in den.
Hemel geweeft is. loh. 6. 62. (Wat z..oudetJdan[z.ynJ
z.oog1 den Zoone deJ menjJenz.aagt opvaren, aaar hy
te vooren wtJJ? en dat hy het zyne van den Vader gt'-
leert heeft. -loh. 8. 3?' lk JPreke, dat ik by mynen
Vader gez..ienheb, fnz... zege Chrifius.

~. De giffingen van de verrukking van Mozes en Pau-
lus: waar uyt zy befiuyten, dat dit Chrifrus niet min
heeft moeten overkoomell.

, .) 'BB. De W omlerdaaden, waar door hy de Goddelykhyd zyner
. Leere bevefl:igt heeft: dewetke ook zeer groote geweefi:zyn,

, als loh. 9. 32. Van aile eewen is't niet gehoort, aat imand de
eogeNeeneJ bJindgeboorenenheeft geopem; gelyk ats Chrifrus
gedaan heeft; hier van daan word Chrifrus tof uytgedrukt.
£Uk. 24' 19. Dat hyeen Profeet was kragtig in woor:denen
'14Ierken, voor God en aile het Volk. En zeer mennigvuldige,
gelyk overvloedig. uyt de. Euan.. geli.·enbly.kt, en't we1k nog
~QOted$" ,da,tJlyze uyt ygene !mgt verrigte. Matt. 9· 3)'
Genez..endealle' z.ie~en·en t!llekwluJen .onder het volk. Ja
Boofd. 10. t. word hy gezegt, aan Z,J1JeLeerlingen de magt
gegeven te hebben, om deonryne geejlen uyt te werpen, en (}m
aile ziehen, en aile kwaalen te genez..en. Ziet loh. If- 12.

ee. Een Voorbedd van een bailig l~ven, 't welk hygetoollt
hccft. I Petro 2. 2 I. Ons nalaatmde een voorbeeld, opdat
f,'Y z..ynevoetjlappen z..(}wdnaavolgen. Om alz..oote wandelen,
gelyk hygewandelt heeft. I loh.2. 6.,

Aa II. HE~
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II.I-tE·T; piRI E,iS TERAMPT • 'hei;welk op Chrifius

-patten ~eft."olgens de voorzeggingen, P[ 110.4. De
·HEE1?Eheeftgez.wooren, en't z.al hem niet ber01ltwen,
g1 J:.]t Pri1fer in eewig0d, naar de ordeninge Melehi~
deks. Zaeh 6. I r. En hy z.al Prie.fter z:.ynop z:.ynenthroon.
Aan de eene zyde met te 'offeren, enaan d' andere zydc:
met ~ttijfen byde te gaan, het welke bydegaar voorzcgt is)
fez.; 53. 10. 17. Als qne z.i1e haar tot een..fchuld-offer z.at
geftelt hebben; om dathy z.yne z.ile uJtge.ftortheift in den dood
en tv 'weier z.onden gedraagen, en voor de overtreders gebe-
den heeft. D~ Jezus dit ampt hcdiertt hccft in hyde zync:
deelcn, verklaarende Schriftcn des Niwcn Tefl:aments.
.A. De Prie.fterlyke Offerhande word verhaalt, Hebr. 9. 14.

Hoe veel te meer z.al het bloed. van Chriftus, di door den
eewigefI'G&jz:.ig ~elv.enGode onflraffe{yk opgeoJfertheeft)
uwe confcienti of medegewetenr-eynigende van doode wer .•
ken, enz.. Waar in
1. ChrHlus zelvde Priefier is.
I I. Ook het Slagt-offcr l':elv, naar zyneMenlfe1ykeWe';
. zentlykhyd, door deOfferhandevanJez.usChriftus lich-

haam, eenmaal ge./e-hied. Hebr. 10. 10. Di z.elv on•.
z.e z.onde itt qn 1ichhaam gedragen heeft op het hout.
I Petro 2. 24. Verzoenende onze zonde do~e~.n ee-
nige Offerhande. Hebr. 9. 26. Nu is 0 eenmaal in d~
voleyndinge der ee'Wengeopenbaart, om de z.onde te niet
te.d~en.doo.,. z.yns z.elvs Offirhande.

1 I L De plaatsclaar deeze Offerhande gefchiden moefi
is de aarde, ja hetKruys: het welke men tegen de
Sociniaanen aanmerken moet, dewel.ke £teUen, dat
Chrifius niet op de aarde, maar eerfi daar na in den
Hemet Priefier geworden is ,om de Leere zyner vol~
doening te O1'ltzenuwen.
a. Welk gevoelel1 wy wederleggen,

a. Om dat aile Hoogepril:fier en deszelvs Offerhan..•
de aan de aarde verbonden word, HePr. 5. I.
Want aile Hoogeprie/ler !!Yt de menffin genomen J
1.«prdge.ftelt v(Jor de menJjen, om de z.aaken di bJ
God te doen z.yn, up dat hy offire g8:ven en Jlagt~
offeren voor de. z.onde; w~ar onder 90k ChriJIus
gerekcnt moet worden... b~ 0tn.
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. ..b, Om pat Chriftl.J.&Qffl;rJ:$p~egezegt word ~p de

. . aarde ge[chied ,te;Y!1, wjU1peerhyzig z:.elvenvoor
'fjns hCeft ()v,e.r!egevetr tot eene. offirhande en een
flagt-offer G,ode, tor ee1ic,nJ:I!4rikenden rtuk. E-
fez. ); 1. Want ~ete~ne dffirhande heeft hy in
eewigo/d volmaakt 4e gple ,di,geheyligt worden.
Hebr. 10. 1+"

G. Om dat deOfierhande onderfre1t word volfrrekt
~oltooyt te zyn voorzYl~cHet).1elvaart, als zyndc
hy cerfr ,: na dat hy dereyn~~maakinge onz.er zon-
den door hemz.elven te weeg gebragt keft, geze-
ten ,(Jj1nde r.egterhMJ.4der Majejlcyt in de hoogflf!

. H.em..clen... H..ekf;. 1,..\3,: E.J}tifdJi;. 9. 12. Zynde
. eenmaal ,mg-egaan;in hot 1{eyligdotn, eene eewige

, 'V~lojJinge te w~£!gfi?ragt hebbellde. Voeg hier
by Hebr. 10. 12. Maar deez€ een flagt-oJfer voor
de z.onde geojfert hebbende ,is in eewighyd gezetm

: (Jan4eregtc,(pan.d Jlqds.. ;,
d. Om dat de Offerha.Ji1,deYanhQhr,ifi:usgeftelt word,

, " ~s iq Clf:oerf.?,ys,volbragt te, zyJl, en overzulks vall
de VQo~.fp.'t'lak·t 'tj:nd~H~:Ilg~lt;l}.,tc;verrigten, 011-

der{chyden te mo'eten worden, als iets dat voor-
g~gaa:n,iK .}iebr"'.9~2)-28. Nog ook op dat by
z.i.g lz..4~1t t;likm:aal Z.,Q1ifI pff#'~n, maar nu is hy

, eenmaat. eft. de volJndt'nge der eewen (£eopenbaart.
401::.00 ~~k Chriji/(s ,~~~1Ul1 geoffert, om veeler
z..ol'fd~ weg Ie nomen, em;". H~br. 10. 12. Chri-

flus ,eenflagt--offer: 'VfJord~z..onde geoJfert hebben-
de, is in eewighyd ge.:;;.,eten.fllJl' tie regterhand God!.

b. De, tc§enpartyen b(emigellinde,get~ygplaatzen, dat
w}f.e~t1enWoogenpri~ft~ Mkbe.ll moeten, di door
t#,iW(/Jeie1f~~~egaa~jis.: Bekr. 4. 14. 'Wallt in..•
df,en.hyPjh4f1!l\tl,Q1j.WQtlre,. ~oo'.z..owde hy z..elv geen
,Prt'41er z.:yn.Hebr.,8.,4. .Ziet Hebr. 7. 26. Want
~oodaanigen Hoogenprieje't betaamde OnJ , hailig,
onnoozcl ,onbej.met, afgefthyrlen van de z(mdaaren,

. en ~"'Pllr,dan.dehemelen gflWarden.
13. De Voor!praak· is 'tie tweededaad v.anzyn Priefter-ampt;

waar door hy" gedur.ig ,de" waar,de en vcrdienfte zyner
. A a 2 Offer••
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c Offerhande vOOrdragende, den loon vOInzynwerk weder-

eyfr ',te weeten, de uytverkorene tot zyn ygendom, en
al1ede gaven di hen noodig zyn. Rom. 8. 34. Di ook ter
r!gter hand Gods is: di ook "lIoorom bid. Hebr. 9. 2.4-
Chriftus is ingegaanin den hemel z.elv, om nu te verfch).•
nen voor het aangez.igteGods voor ons. Het welk in allen
deelen vQOrons is, als zynde eerfr hi/armos, eene·ver-
z.oeninge voor ons geworden, l1U met regt onz..eVoor.•
fPrank is. I ']Jh. 2. I, 2.. .

III. HE TKO N IN G L Y K AMP T, het welke Chri-
fius t6ekoomt, volgens de voorzegging, PI. 2. 6. Ik dog
heb mJnen Koning geM/vt over Zion, den~erg myner hai••
lighyd. De:heerfrhappyis op 2:}ne{chouderen, enz.. 'Jez.~9.
,S' 6. Datlr no z.~lten .t.~ de Kinderen If~;e!s bekeer~nen,

: %.oekenden·HpERE· haren God, enDavzdharmKoning:
en 2:} z.ulten Vreez.ende koomen tlit den RE ERE, en tot
:yne goedhJd, in't.'ru:tfte der d~gen. Ook word dit aa1'l
Jezt~.stoegefchr~vell~ntEuangeh ; . alwaar met eenen aan~
gernerkf word': .' .. .' I

t. De hoedan.ighyd van dat R yk, dat het geeflelyk en niet
werrelds is. :Job. 18. 36. Myn Koningryk is niet van
deez.ewerreli: want het Koningryk Gods is niet fPJ~ en
drank, maar regvaardighJd, vrede, en b!Jdfchap door \
den HailigenGeej1. R,om.I+ 17. '

~' Desze1vs wyduytgeftrekthyd, waar door hem isgegevm.
a/lemagtinhemel en op aarde".. Mouh. 28. 18. Want
de Vader heeft alled#tgen Z,.Jrze voeten onderworpm, en
heeft hem dergemeente gegeven tet een hoofJ. b(JvI/t.all,
dingen-. Efez. I. n. . .

3- Van welk Koninglyk-ampt de deelen zyn,
:1;. Het Beftuur met alle vryebedeeling van genade. Pf.

0+5; 7·-Uwen thrtJon, 0 God is eewiglyk en altoos; de
Schepter uweJKoningry'k. is een Schepter van regtmatig-
hJd. Waar in aan te merkenis, het regt en de be-
zitting van dat Koningryk, en de befruring de~zelvs,
of het oordeel, Pftl. I 10: 2. De HE ERE z.al aen
Schepter uwer Jlerkte z..enden"9t Zion : zeggende,
heerJl in 'tmidden uwer v).aalnden,'dat is, vergadert
p~e ~erke onder de vyanden ~ het zy zy tegeniliev~(
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of niet, enz. Vers 3. Uw Volk, di u als hunnen
Koning onderworpen zyn, :wI z.eergewillig z.yn, in
hailige ftrogien, dat is, verjiert en aangedaan met de
licvdegaven van den Hailigen Geefi:, en de )rugten
lIwer genade) enz.

I I. De BefCherming. Rom. 8: 3I. Zoo God Voor ons is,
wi J::.altegen (inSz.yn? Vers 33. Wi:wl bfhuldigin-
gen inbrengen tegen de uJwerleorenenGods. Vers 3+.
Wi is ' t di verdoemt? ,V ers 3 5. Wi VII onsaffchyden
van de lievde van Chriftus? Vers 37. In deez.en allen.
z.yn wJ meer als overwinnaars) door hem di ons liev

,; gehad heeft. Want wJ in de kra!,t Gods bewaart wor-
den, door het geloove, tot de :uzlighyddi berryt is om
geopenbaartte worden in den laatflen t,d. I Petr. I: 5.
A. De Getrowhyd van den Borge) in de uytvoering

van di Ampten, aangewent, word gezien in zyne
levens wyz~ in zynen tweederlyen that) van Verne ..•
dering) namclyk) en van Verhooging. Filipp. 2:
7-11• .
a. De Sttklt der Vernedering erkent door trappen.

a. DatJezusChrifius geleden heeft. 1 Pet. 2: 2 I.'
Dewyl oak ChriJIus voor ons l!!eden heeft.
Hand. 26: 23. Dat de Chriftus 7yden moeft.
Van welk lyden het onderwerp D AT, Chri-
fius geheelePerzoon) en't onderwerp W AAR
IN is zyne Menffelyke Wezentlykliyd zoo in
ziel als lichhaam. 1 Petro1: r. DewJle dan
Chriftus voor onsgeleden heeft) enz.. Matth~
26: 38. Doe z.eyde '?Y tot haar) myne z.ile is
geheel bedroevt ter dood tot!. Luk. 22: 4+
Welkers zwaarwigtighyd daar in uytblinkt, dat
hy van den Duyvel, verz0gt is geweefi. Luk.
'22.: 1~'·D;t)~uwe .ure en de magt der duy-
fternifJe. En 111 eemger wyze van den Vader
verlaaten is. Matth. 2. 7: 46. Myn GoJ, mJn
God) waarom hebtgr my verlaaten?

b. Is geftorven) dat is, het dierlyk leven uytge.•'
blufi zynde is de ziel weder tot God gekeert~
zoo dat daar in ccne wa<\fefchyding van ziel en

.p,. ~ 3 Fchi
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lichhaam plaats gehad heeft, gclyk dat hct ver-
haal van Chrifius lyden lceraart, en Heb. ~: 9.

j. Is begraven. Matth. 27: )9,60. En 'Jo:::.ef
het lic!JJJilam 'tJemende, wand het :::.elvein een
:::.uyverfyn lynwaad. En leyde dat in z..ynniew
graf, het welke hy in eenejeenrot:::.e uytgehou-

, wen had.
d. Is Nedergedaalt ter hellen. Hand. 2: 27. OJ

:::'111tm.Jne :::.~lein de helle nict 1/crlaateJI, en:::..
Over den zin van wdk lid vcd getwifi word
onder de Gdeerden. De Pau(ge:::.lndm willcn,
dat hv nedergedaalt is in het Voorburg del'Va-
d~reri na zyn ~ood, zander agt te gc~en dat
cilt V oorbutg agraphos, onbefthreven IS, ge-
lYKwy in?t voorgaande .E{oofdded aangetoont
en wededegt hebben; en zander daar op tc
letten, dat Chrifius aanfionds na zyn dood in
het Paradys ingegaan is naar zyne zile. Lule.
23: 43· De Luterranen willen, dat Chrifius
Zid tot bet1eden in de helle nedergcdaalt is,
op dat fiy zyne overwinninge toonen zow, zan...•
del' agt te gevcn , dat dit lid nict tot zyne vcr-
booging hehoort, maar tot zyne verncdering.
U yt de Hervormden verklaaren :::.ommige dir
lid vat~ den fiaat van Chrifius hel- angfiig
Lyden, en andere van zyne begravinge; waar
over den Chrifidyken Onderwyzer naagezicn
kan worden.

b. De Staat van Verhooging, di op den derden dag
na Chrifrus dood zynen aanvang neemt, laat de
volgende trap-pen roc.
8. De Wederopftanding. Matth. 28: 6. By iJ

hier niet; want -by is opgrjaan gelyk hJ gezegt
heeft. I Kor. 1): 3, + Ik heb uliden tett eer-
jJen overgegeven, 'tgene ik oJZtvangenbe!J6e; en
dat Chriftus is begraven, en dat by is opg'eflaan
tenderden df!ge, en::.. Het welke is de weder-
vereeniging del' tiel met het lichhaam. :Joh.
I(): 18. Ik hevbe magt het /even of te leggen ,

en
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en ik hebbe magt het z.elve wederom te nemen:
oak te gelyk met meerder heerlykhyd. Filipp.
3: 2,I. Di fJm veYl'Jedertlichhaam veranderen -
z.al, op dat het ~elve gelykvormig .werde :gn
heerlyk lichhaam.
I. De uytwerkende oorz:aakdesze1vsis

I. De gehee1cGodhyd. Hand. ,2:J2. Dee";
z.en :fez."s heeft God opgewekt, waar van
W] ailegetuygen qn. En de Vader. Efez..
r: 20. ,Zyne magt, di hy t,evrogt heeft in
Chriftul, als hy hem uJt den dooden heeft
opgewekt, enz.. Door den Geefi:. Rom.
S: I I. De Geefl des genen di 1ez:;ts uyl;
den doodenopgewekt heeft, enz..

%. Chrifi:us zelv heeft door de kragt zyner
Godhyd dat aan zig zelven bewezcn: want
dat Chrifi:us door zyne yge kragt opge.•
fiaan is.,
a.Bewyzen wy tegen de Socinianen, di

'ons dit bewys voor Chrifi:us Godhyd
poogen te ontvringen.
a. Om dat Chrifius dat van zig ze1v

voorzegt en beloovt heeft, :foh. 2,:
19. Breekt deez.entempel, en in drt
dagen z..alik denz.elven oprigten.

b. Om dat hy deeze wyduytgefi:rekte
magt zig zdv toegepafi heeft. Joh.,
10: 17, 18. Daarom heeft my deVa-
der liev, overmits i'k myn leven af-
legge, op dat ik het z.elve wederom
neme. Nimand neemt het z.elve van
my, maar ik leg het van m) z.elv 4'=-
ikheb magt om het z.etve af te teggen,
In ik heb magt am hel z.etve wederom
te nemen: Dit gebod heb ik van m, .•.
nen Voder ontvangen.

~. Om ,dat hy ze1v gezegt word hem;
di de magt des doods heeft, door
deeze zegenpraaling overwonnen te'

~le~,
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hebben. Hebr. 2: 14. Op dat hy door
den dood te niet doen .t.ow den genen,
di't geweld des doods hadde , dat is,
den Duyvel. I Kor. I? 55-57. Dood,
waar is uwe prikkel. Helle, waar
is uwe ovtrwinninge? De prikkel nu
des doods is de .t.onde: en de kragt
der zonde is de wet. Maar Gode 9
dank, di Oni de overwinninge geellt,
door on.t.en Heere ;}e.t.us Chrifluf.

b. Verdedigcn wy tegen de tegenwerpen
ontleent,
11. U yt de rede, dat nimand zig zel.y

kan opwekkcn. f
h. Om:dat Hand. 2: 24. gezegt word,

dat God liern opgewekt heeft, em:.•
II. De Omfi:andighyd des tyds is, dat het zel~

ve gefchied is, op den derden dag. Hand.
10: 40. Dee.z:.enheeft God opgewekt ten der...•
Jen dage. I Kor. 15: 4. En dat hy is opg''''
wekt ten derden dage, naar de Schriften.

j. De Hemelvaart. Hand. I: I I. Dee.t.e 1ez:.uJ~
di 1Jan U opgenomen is in den hemel, z.al alz.ofJ
,koomen ge!JkerwJ1 gr hem hebt zien henen VrJ-4
reno Efez. 4: 10. Di nedergedaalt if, is de..•
:4elve ook di opgevaren if verre boven aile de he..,
melen. In welken Staat aan te merken is,
I. De Plaatze1yke overvoering van het wedel''';

levendig gemaakte lichhaam tot in d<:zit.•.
plaatze aer zaligen, tegen deLuteranen, de..•
welke di p1aats-verwiifeling verwerpen. H.
Dw. Om de atopia , onplaatz:.elykhyd de~
verheerlykten lichhaams te beweeren, en al-
:zoo de ..•lomtegenwoordighyd van Chrifrus
lichhaam met de Leere del' medezelv.fl:andi.•
g~ng te zamen te voegen. '.
Oil. W ybewyzen deeze plaatze1ykeovervoe~.

ring .
.lJ. Om dat Chrillus gezegt word. de aarde

ycr~
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!aaten .te hebben. :JfJh. 16: 28. We-
,aerom'JIerlaate ik de werreld, en gtlQ
henen t,Olgnynen Vader. Matth. 26: II.
Want de armen hebt gy altyd met u 2

maar my hebt gr nict altyd.
b. Omdat hy gczegt word in den hemd

ingegaan. te zY'~, in cene tegengdl:elde
onderfc'hyding van zyne tegenwoordig-
hyd op aarden. Efez..'4: 10. Di ne-
J.ergedaalt is, isdez..elve ook di opgevtJ-
ren isverre bOllen aile de hemelen. Hapr.
10: 12. Maar deeu een flagt-offer ge-
~fferthebbende 1/oor de z..onde, is in
'eewighld g~z..etm aan de regterhand
Gods.

'C.' Om dat Chrifrus onder deLeerfrukken
de~ vaHfeProfeten optelt, het leeraa-
ren ,. dat hy nog op de aarde was.
Matth. 24: 24, 26, 2.7. Daar z.,ullen
'lJal(le.Profeten opPaan, z..ooz.y dan to!
14 z..ullen z"eggen, z..iet hy is in de woe-
ftJne , gaat niet uyt: zJet in de binnen-
li.ameren , geloovt he.t nict. .

:b. Verdedigen wy tegen de tegenwerpillgen
aewelke zy voor de alomtegenwoordighyd
des tichhaams bybrengen, te vooren aan-
gehaalt.

II. De Verlieedyking van net waaragtigeen y-
gen lichhaam. van Chrifius, tegen de So-
cinianen, fie11ellde, dat Chrifius onder zy.•
Jl.~Hemelvaart, cen ander lichhaam verkre-
-gen heeft., .!l.y.ndehet eerfie vernitigt. H.
Dw .. Op datze beweerell mogten, dat dee-
ze zelvde lichhaamen in den dag clef Opfian-
.d,illge lliet opgewekt ~ maar andc;:c in der-
zelver plaats ge1tdt :lowden \vorden.. Daar
.nogtans de H. Schriftcn zOllneklaar het te-
gendeel Jeeraaren.
L: Dat Chrilj:us vIces niet verderven ZOW.

. Bb PI.
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."~,I; <.Pf.lt6t 10. Gy z.ult niet toetaaten datUWfl

, hfli/ige de verdervinge z.i.
u. Dat het zelvde lichhaam van .Chrifrus

gezien zal worden in den dag desoordeels•
. Openb. I: 7. Ziet by koomt met dewol-
ken, enalle ooge z.at hem z.ien, ook de

. ger;e di hem doorfteken hebben;
,HI~Dift het zelvde lichhaam, ~twelk op.

gefiaan is, ook is opgevaren. Hand. I:
7. Deeu 'Jez.us, di van u opgenr;men is
in dm hemet, z.al alz.oo·koomen gelyker-
wys g' hem hebt z.ien henen varen. Ver-
gdeken met Luk. 24: 39" Ziet rnJne han-
iJen en mJne voeten: want ik ben het z.etv.
T fiji my aan, en z.iet, want een gee.ft heeft
geen vleeJ en beenen , ge'Jk g1 :z.ietdat i1c
heb.

e; ZJnc :<.ittingaan des Vaders regter hand. Efe:t.
r:20. En heeft hemgez:.et tot gner regterhand
in den hemel. Rebr. I: 3. Is gez:.rten aan de
regter hONd'der MajeftJt in dehoogffe hemele11.
Dewdke niet betekent, de a!omtegenwoor-
dighyd des vlees met heerlykhyd aangedaall"
gelyk de Luteranen willen , di reeds genog
wederlegt zyn, alswe van de mededeeling cler

, ygen fpreekwyzen handelclen: maar berekent
I. De Opperfte ~ere en heer1ykhyd. Efez:.. 1:

20, 21. En heeft hemge:tet tot gne regter
hand in den hemet. Vcrre boven aIle Over ..•
hrei, en magt, . en kragt, en heerfChappye,

, en allen n(J(Jm de genaamt w6rd, niet aIleen
in aeez.e we-rretd, maar ook in de toekoomen-
de. Hebr. 2: 7, 8. Met heerlrkhyd en eere
hebt gr hem gekroont, en gr hebt hem tejlelt
ever de werken uwer handen-.. .Aile dingen'
hebt tr :gne'V8eten onderworpen. Want daar
in dat'hy h..in'a/te dingen .heeft onderworpen,
heefr h, niets uJtgetaaten, dat hem niet on-
-Jerworpe7'1 Z:J. Dat is) hy heeft de hoogfte

heer.
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.heerlykhnl en cere, .dat hy hem in de he-
melenopgenomen nefjft) om Koning te zyn
en net Hoofd· derKerke) waar op de ge.•
loovigen zien moeten, daarom heeft hyhem
magt gegeven in den hemd en op aarde, en
heeft de Kerke aan hem, als net Hoofd 2

onderworpen , en alle_andere dingen ten
goedender Kerke gefdtonken, enz.

n:. Enhet Koningryk. Rom. 14: 9. Want
daar toe is Chrifilts ook geftorven, en opge-
ftaan, en weder levmdig geworden) opdat
hr berde .en over ,louden en over levende•
.heer([enz.owde. W~i1'1'opook ziet de oere,.,
ningvan zyo Koninglyk ampr.

H 0 0 F D. DEE LVII.
p iln JepnTPe~ng\ 'derZ4Itghyd~

CHriftusin deeze tweooerlye Staaten zyne Ampten oefenende, is d'i
. . gene, door wdken God de voorbereyding derzalighyd uyrgevoert
heefr, dewe1kehy in den Staat zyner Verh.oog1llg voonlarnelyk werkfrellig
maaKt. De Eerfre uytvoering gefchied buyten ons; de Tweede In en met

·on5. Het is hier. dcrhalven de plaars om'. de Verwe1ving der Zalighyd te
befchryven) <1iwy noelllen, eene hevryding van aIle kwaad der zonde)
en eene verkryging van het regt tot een hailig en heerlyk leven, der ge-
regtighyd en infrellinge Godsbetaamelyk, door Chrifrus voldoening ell

verdienfr: verworven tot ~alighyd cler gel1cr ~ di'de Vader hem gegevell
had. Riel' ihat'ons Q3.n te-1etten "

.A. Op de dee\-envab.dee'tt'vln~t*~ittgl;'W~lkelyll' ,":'
.A. DE VOL DOE N IN G of verrigting van til dil1gcn, dewelke

,'an de Wet, di de firaffe vafi fiek, voor de zonde vereyfi wierdcn;
waar van in te zien fiaar ,deszdvs
3. A:mi of wezendykhyd; wclkers

d. (a) H~()fdzoorte niet 1s{ b): dc,kwytfchcldirtg',
Bb z

..• '-, (a) Genus. (b ) Acceptilatio. '
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. dig tegen Gods gctre~gh}'~; nooh ook de.vernitiging derWct,

het gene .de;H~\Schn1t nIet toelaat. Matth. s: 18. Rom. 3:
25,26,3 r.Maar eenewaaragtige betaalinO'van de fc1:w.ld, voor
200 veeI imand..gezegt kan worden,. een f~uldenaar der frraffen.

". Oarzaak der vofdoening .
I. De afeyffendc is, Goel de Vader " als bewaarder van 'tregt

der Godhyd " en handhaver dar Wet; Joh. 3: 16. 2. Kor.):
18. Aile deeM'dingen zyn ttyt God, di om met :<:..igzelven
verz..oentheeft door'Jez..usChriftus." en ~m de bedining~derver-
z..oeninge gegeven heeft. Zynll Barmhertighyd met zyne Ge-
regtighyd zoodaanig vermengende, dar aan geen van beyden
iets te kort gcfchide. Vergeiyk Rom. J: 32. Dewelke aaar
z..yhet regt, Gods weeten, (namelyk, dat de gene di :<;.ulhrdin-
gen dom., . niet alte.~ des.doods.waarrJig z.yn) maar ook medf!
een welgevallenhehben in de gene di~ doen~ Met Hoofdj. 8:
p. Di ook :<;.ynenrgen Zoon nietgeJPaart heeft, maar· heeft
hem voor ons aHe1tover~egeven, hoe:<:..alhy om ook met herfJ'
niet (IIle dif1gen.[che¥fkent. . ..' ,

~., Debetaalende en genogdoende IS de Zoone Gods zelv, aan..•·
gemerkt als Borge en Middelaar. 'Joh. r~: fl. Nimand heeft
meer~r' Uevde al; de,~, dat imand ':qn leven z..etvoor z..:yne
Vrinden; Gal.:.: 20. En ik leve, dog niet meer ik, maar'
Chriftus leevt in m) : en 'tgene ik.nwin 't viet's leve, dat lew
ik door 't'gelo(Jve, des ZOfJnsBods, di mJ.liev gehatlheeft) elS-;
:<;.igzelven vo.or my o.vergep;evenhee£t.,

c; Het.ynde is, ..
1. :Qe betooninge'van Gods-regtvaardighyd. R~m. J: 1',. Wet.:.

k,en Gud voorgeftelt heeft toteen ver:<;'f)eningedoorhet geloove in
z..ynen bloede ,tot eenebetooninge van, :<;.Tneregtvaardighyd,
door de vergevinge der zonde, di te vooren gefchied, z..yn, ON<-

tler Je vert:lraag~aamhydGodJ. Te gelyk. met de betooninge
van zyne barmhertighyd. Efe:<;..r: 7~ In-welken wJ.beb/Jm
lie verlojJinge doO¥':yn' bloed, namelyk" de vergevinge der
:<;.rmdeen mifdaaden) naar den ryktiom QI1'er genade.. '.

2. Der Uytverkor.enerr bevryding van den toorn en allegevol-
gen der zonden., Tit. 2: J4- Di:<;.igz..elven vfJoronsgegeven

. heeft, op dat hy ons :<;.owverloffen van·alle ongeregtighJd, enz...
b:, Verrigtillg of oefen-iog $. want wy frdlen vaft dat eene zooclaanige

voldoenihggeweeft isJ. .

". NOQ'"
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aa. N60d:uzaklyk, op dOltde zondaar wederkoomen mogt in Gods

.gcmeenfchap eu'vrindfchap. .
41. Deeze Noo6zaaklykhyd bewyzen wy tegen de Socinianen.

I. Uyt Gods vrekende· Geregtighyd " elders vafrgdl:e1t en
verdedigt.

n. Uyt den eys van de Wet der Werken, welken wy ge.
toont hebben, niet te konnen afgefchaft worden.

1'1 I. Uyt de waaragtighyd Gods, di de uytvoering der
ftraffem
a. Bedreygt. Gen. 2: 17. Ten dage als gy daar van 'e~t

z.ul, g'Y den dood fterven. Deut. :'7: 26. Vervloekt z.y'
di de woorden dez.er wet niet z.al beve.ftigen, doendede.•.
z.elv~~

b. Voor afbeeld in alle de Offerhanden. Hebr. 9: 9. wel-
ke was een afbeeldinge voor dien tegenwoordigen t;d, m
welken gaven enflagt-ojferen geojfert wie."den, enz..

c. Voorzegt. 1ez.. 53: 3, 4·
x:n I. Van agtercn, nademaal Chriftus gezeglt word, tot

betooninge der Goddelyke geregtighyd, aan den dood 0-

v,rgegeven: te zyn, en naar 3e betaamelykheden Gods.
Rom. 3~:.5, 26~ Hebr.:.: 10, Want het betaamdehem om
we/ken ailedingen Z-Jn, en door we/ken allC'dingen9n, date
hy veele kinderen tot de heerlykhyd leydende, den over-jen
leyd[manhunner z.alighJd door tyden haiJigen~w.

b. Verdedigen wy tegen de tegenwerpen. der Socinianen), de~
welke bemerkende, datevan, dit lecrlluk aile de overige, di
men verborgentheden des ge100vs noemt, afhangen" liver
gewilt hebben dit leerfiuk te ontzenuwen, dan datze verbot-
gentheden, di de Aangebore Godgelecrdhyd. te boven gaan,.
zowden toelaaten: dog, .., '

:.,.A-,. Dee~~ Le-erellellen~wyklaarblyklyk vall nyt de titels, on~
der dewe1keChtUt!JS voorg.ooragenword.
A. Van Borge,welken titel te kennen geeft, eene i'n de:

plaatsfielling van Chrillus.,_ in de plaats van di verIoR
modicn worden. Deeze in. plaats!l:ellingword klaarder·
opgehcldert
fI, Uyt dewoordjesofvoorzetze~ htpl!r en anti,- VoDr '1t

in deplams. Matth. 20: 28. .Rom. 5:7) 8. z. XQt'.
5:Ih :u. I Tim. t: 6...

Eb 3 K Ut!~
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h. Uyt de fpreekwyzen, de zonden te draagen, op zig

< te -nemen, al dat op hem aanliep. 1ez.. 53: 2.-7, II.

I Petro 2.: 24...
'c. Uyt de afnamingen ~ in welke Chrifius zelvge.zegt

word geworden te zyn, hamartia, ;;::.onde. 2. Kor. it
19, 21. KathJra, een vloek. Gal. 3: 10, q.

B. Van Verloffer, weIkers werk is, door eenen waaren en
genogzaamen prys van betaaling, aan den Regtergedaan,
Vaal' de genen di verlofl moettcn worden 'te verdinen de
losmaaking uyt het ryk del' londe, en otr(S"zulksoak de be-
vryding van aUekwaad del' zande. Hier toe behooren de
woorden, lutron, tmtilutrrJn, lasgeld, antilutroJis, vry-
maaking, em:... P{td. 69:5. Matth. 20: 28. Hand. :10:
28. Rom. 3: 24. rKor.6: 20. GJ ZJt voor prys dier
gekift. Gal.·3: q. <ChrifJus hF!fft om verla) van den vloek
der UTet, em vloek voor om geworden :gnde, enz. Hoofdft.
4: 4,}· Efez. 1: 7· Kol. I: 1.1.. In denwelken w) de
verl(JJling hebben door 9n bloed, namclyk, de vergeving
der ;;::.onden. I Tim. 2.: 5, 6. DatJr is fen God, ook een
Middel4rJr, de mens Chriftus JCZ;;fts: Di ;;::.igzelvcn gegeven
heeft!'Ot een ra1fdz:..oenvoor veelen, enz. I Petro I: 18,19'
'W'ete"de dat g'Y niet dfJor vergankelyke dingen) verloft 1:.Jt)
maar door Chriftus dierbaar bloed, enz.,.

c. Van Prieflcr of H(Jogenprielkr, weIkel'Swerk is, door een
eenigc Offerhande, de genen di Jlerloft moefteo worden te
reynigen en te verr;oenen, zoo dat zy, behoudens Gods
bctaameIykheden, wedel' met God konnen vercenigt, en
~t zyner gemeenfchap toegelaatell worden. Hier van daan
worden aan de Offerhao<{envan Chriftus toegefchreven,
aa. Hilafmos ,ver;;::.oeningc. Efc;;::..f: 2.. Hebr. 9: 12, 13,

14, 22, 2.3, 28, HO(Jfdft. 10: 14. I 7~h.2: 2. Chri-
fius is hilafmos peri to~n hamartio~n heemo~n, em verzoe-
ningc voor onZ;.c%::onden.

l7b. Eene ryniging van aUefchuld. Hebr. I: j. Na dat by
de rynigmaakinge -on;;::.er;;::.ondendoor zig zelVeti te weeg
gebragt heeft, is gezeten aa~ de regterhand, enz. 1Jol1.
I: 7. En het bioedvan Chriftus JeZus, zyns ZDom, rJ-
'l'Jigtons van aile t..onden. • .. .

D. Van Middeiaar, weikers wet" IS, de bc1edlgde party met
de



rJ.n: ZJER ZALIGHr'D. .HooEd. VTI. ttjl/
de beIedig¢nde te verzocnen, om nlet deezewedet in vrind-
fchap te K()()~en ; in het wdke~efioten. \Yord, de gra~-
fcha.pGot:.S"'metbloetl te verzoenen. RfWII.): 10. IndzetJ.
wJ vJanden z.:yndemet God verz.oent z.yn do:orden daod z.:yns
z.oons. 2, K or. F 19, 2, I. God WaJ in Chriflus de werreld
met z.ig z.elven verz.oenende, enz.. Efez.. 2,: 17. Kol. I:
19,2.1. .

B; Wdk gevoelen wy verdedigen tegende tegenwerpen, waat
mede zy aandr.wg.''J.
r. Dathet Leerlt~." der Voldoening alle genade uytfluyt, di

nogtans van den Arofid zoo hOOglloodig gchouden wordo
Kcl. 2: IJ. Aile uwe mifdaaden u vergevende. Doe hier
by Hoofdjf. 3: 13.. GelykerwJS als Chriflu's u vergeven heeft)
doed o,k a!z.oo.

11. Dat de rede van Chriftus lyden gewedl: is, om tot een
voorbedd te dinen, daar nugtans de voldoening onnavolglyk'
is. I Petro 2: 2 I. De~'Y1 ook Chriflus voor ons geleden heeft,
ons een exempcl of vowbe{!ld nalaatende, op dat gr :<:}ne
voetftappen z.awdet naavolgen.

HI ,'tIs onregt, ·cl.atcen onfehuldige voor de lchuldigen
gcftraft word.
aa. Ten va/1m 1/oldoende, voor alle zonden, zoo di voor

als na den Doop begaan zyn, tegen zommige Pausge-
zinden, 't welk middagklaar blykt,
I. Uyt de algemccncvafHl:ellingcn, <Iigeen de minfie

uytvlugt overlaaten. Rom. 8: I. Zoo is'r dan nu geen
verdoemeniJJe voor de genendi in Chriflus ']ez.us z.yn.
I 'Joh. I: 7; En hetbloed ']ez.us Chriflus, :<:}nsZo~nsJ
Ylnigt ons van aile z.ondm.

2.. Uyt de toepaffing, di op QeZpnde11, 113de eerfie
. genade ~ga,"?-, {tedaao .~d .. · ~ 1Qh. z,::l, .. By is

teW ver.z.,1Jeni"J,e'vuo,.·mt;.et:.lJndnt :. err nietalleen Vilor
de o-nz.e, maar'voorde zonden der ([ehu/er werre/d.

3· Uyt de aandoening tefeirIuJeoosder ~lm:aaking, di aan
. Chrifrus Off'erhande toegefchreven word. Hebr. 10:

14· Met eene offerhande heefthy in eewighJd volmaakt
de genendi gehailigtworden. Dat is, uyt kragte van'
zyne gedaaoe Ofrerhande heeft hy, aan de uytverkore-
ncn toegebragt eene volkoomene vergeving der zoo...

denll!Y
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den, eJl-.,hetvoHIaagenfie regt ten leven. Doe hier

SL '~jj;~~~:1;IYk,maai'~eenzins -onaetitellig" of
van menffelyke voorwaarden afhan~nde, tegen de Re-
monfiranten. Wallt dit eyfi de H. Schrift,. dat Chri-
firs voldoeninge eene zekere uytwerkinge hebbe. Rom.
3:' 24· Welken God v(H)rgeflelt heeft tot eene verz:..oe-
ninge door het geloov in z:..ynenMoede, tat eene betooninf,t!
va1l 9neregtvaardi;;hvd ,~"r de vergevinge der z:..ondm
,dt tevoo-reff;f;e{cf.Jledz:..yi,¥;,derde ve'niraf7g;:.aamo/d GOdf.
Roofd).): 10. Want indien WJ vJanden z:..ynden~t Goa
,verz:..oent:qn door den dood :g11;$Zoom, enz:... Hoofdft.
,8: 34. 1Vi if't di veraoemt? ChriJlt~fif't digefto~'ven if,
enz:... Kol. H 14, Z0. In den welken WJ de 'l/erloffingt!
.hebbeTldo,r z:..ynbiDeJ, namelyk de vergevinge der zon'-
den, door hem vrede gemaakt""hebbendedoo; het bloed :gns
,kruyfies, door hem aile dingen verz:..oenen zowde tot zig
.z.elven. 1 '].uh. 2~ z,.•
;I. Om dat eene voorwaardige voldoeninge ongerymd is,

vergelyk 1ez. 53: 5· Want by if om onz:.eovertredin-
gen verwondet, om onJ;..eongeregtigheden is hy verbry-
zeit :de flraffe, di om denvrede aM.1brengt, was ,op
hem, en door :gne (Irimen if om genezinge geworden.
Met 2. Kor. 5: 1). AJs di dit oordeeJen, dat indien.
t:en voor allen gefl0rven if, :g dan aile geftorven z.yn.
En hJ if vo(}r allen geftorven, op dat de gene di leven,
:niet meer zig z.elrven zowden 'even, maar dien, d;'
·voor hem geflorven en opgewekt ;1.

2,. Om dat eene voorwaardige voJdoening de beo.uyten
_enhet T efiament onzeker maakt, ~n het verdrag -des
Vaders en des Zoous wcg neemt.

11. DE V E R DIE NS T E van Chri.ftUf, of de daad, voor de te
verloffene, van eene volkome en volle .gehoorzQamhydder Wet, als
,dikaiooma, een regt dat het leven eyfi, waar doorhy voor de zynen
het regt ten leven en de genade venvorvcn heeft.
,I. Om den Af7rd en wezentlykhyd V;ll1 deeze v~rdienfie te verfiaan ~
. llloetmen Iettcn

i~. O,P d,e Hoofdz:..Qorte,dewelke is di daad van volle gehoorzaam~
. hyd aan de Wet, of de Yolbrenging van alle dikai@oma to/i m-

. ~~J
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moa, regt deY PVet. Rom. 8: 4. Op dat het regt der·JVet vervult
z.OJ4IwordcJtin ani, enz.. Want de Wet wyfi het leven niet
\6C, dan aan de genen dtdeeze dingen gedaan zuBen hebben,
cpz. het welke de verdraagzaamhyd Gods verklaart ook p1aatste
hebbcn, wannecr de Borg~, aIs op lafihebbers naam, dat voor
andere verrigt. .

b. Op de Oorz.akm,
I. De EJJ1Cntk~w;1ke, is de Vader!} di.?cn Z~~~al1.de Wet

onderwcJ:~t.. -Var..:,~ J... . ,,-,oonuytl,ez.on-
d.m , geworden uyt eene'Vrauwe , geworden onder de TlVet, of

,...dat hy de gene di onder de wet waaren ver/offen '::'OW, en:::..
2. De Vo/rlOenendeof Be~aalende, dewelke is de Zoon, aan de.

Wet onderworpen en gehoorzamende' tot den dood, ja den
doo" des kruyffis. Fi/ip. 2: 8. Di volkomen hailig is, als zyn-
de ahlkos onnoo:r;tl, IImiantosonbefmet, afgeft'?Jden van de
z.ondaaren. Hebr. 7. 26. En met eene gehoorzaamhyd di nict
aileen verdinende is voor zig, maar ook voor om, om dt(t
'lily met God verz.oent z.yndoor hem, enz.. Rom. ). 10, 18.

c. Op het Ynde,,~t ~clk.is om vo,orons hetregt van genadc en ten
~even t.verw'erven. Gal. 4.).

I I. De Waarhyd zyoer verdienfie, dewelke van ge1ykende Socioia':'
ncn en anderen in gefchil trekken : Deze gebie<l oos tc gelooven)
nict aileen Chrifius lydende. gehoorzaamhyd, maar ook zyne daa-
de1yke, di in onzen naam van Chrillus verrigt, en overzulks vcr..•
dinende is. -
;i. Dit bewyzen wy .

-I. Uyt den eys van de Wet. Levit. 18. S. Welk mf!n{Sedez.el':'
tie ul doen, di z.al door deulve leven. Door Chrifrus in
ons vervult.Ram. 8. 4. Want hetgene d~ JVet onmogelykwas,

. " heeft God z.;nen Zoon z.endende) voor. de z.onde, 0' dat di-
UooffHItO ••.namoll, he~reg~ tier Wet vervult z.ow worden
IN ONS.

£. Uyt het ampt van Chrifius, te vooren door de Profetcn uyt.•'
gebee1d, het welke heeft moeten eeneeewigegeregtif,'?Jdaan-
brengen. Dan. 9. 2+ Ie:;::,..4,. 11. Iei'. 2j. 6. en worden
'Jehova de HEERE ONZE GEREGTIGHYD.

3. Uyt de getuygenHfen des Niwen Tefiamcnts, di onze ge~
regFi&hyduyt Chrifius afleyden, en in zyne gehoorz~amhyd

. gronc1vefiell. Rom. 5. 18-21. 1 Kor. 1. 3o. !n {:hri.ftusje..•
Cc wSJ
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~us, 4; ofisgeworden is·wJsh,d vfln Goae, en re!,tvaardighyd,
en hailij;matlkingeffl'Verlofflnge. Doe hierhyFHip;3. 8~.

b~ Verdedigen wy tegel1 de tegenwerpen, :uyt de gettrygplaatzen.
Filip. 2. 8,9. Hebr.n. 2. Ziende opden overften l,e.Jdfmanen
voleynder des geloovs le~us, dewelke voor de vreugde di hem
voorgeflelt was, het kruJSheeft verdragen, en de1'/'andi veragt J

en~. '. 'I,

B. OpderWretiijt~Jre~~~;t~tt+~~t[~~~~'t~'ulttteIlet1, dat dee....
ze verwerYlugJ:._ ..• -g'AfU. :fIfe~i'-.:""'''.t-tk,"~' .~,,~e. ~6:n: igelyk mens
hoofdvoor h09fd, rtlaar.aIleenlykvOOrde uy~enen,Qt ttl het ee-
wig T eframent 'artn Chrifitts tot 'een ygendom toe~rthikt zyn, vegeu

. de naavolgers,van Pelagius, tegen de Remonftranten, en Jeiuite.,,:,,1 en
ook tegen cenige der Regtzinnigen, dewelke dit anders uytleggen.
a. Wy' b.ewyzenhet 1;~gtzinniggeyoelen , .' ,

a. liyt de beperking en v'aftmaaldngm· di iiV1te' H. Bbderen voor.•.
koomen, in dewelke deeze weldaad alleenfit aan de G E R 0E-
PEN E N toegcweze? word. !febr. 9., I ./;;lJp dat degene di ge-
roepen z.:yn debeloftems der eewJger erue (), ,ngen ~owden. Aan
de GEHAILIGDEN.Hebr. IO~ " 'Met eene offirhande
heef~hy in.e~wi$hJd volrpaaktde'geneeii,-: iliff Ulorde'!. A~n de
K E R K. Hand. 20. 28. Hebt aan agt , ~elv, en op de teheele
kudde, over dewelke u de H. Gee/f totOpJ:.iendersgejreh heift, om
de GemeenteGods te weyden, welk~ hy verkregen hee[tdoor :gn y-
len bloed~, Efe z;,. ). 26. Or dflt hyZ;.e, de g~ente, hailigrfn~ow.
Aan de SCHAAPEN. loh. 20.14,16,18. lit. benth goeJe
Herder, .en ik. kenne ~e 1l!Jne: . en 1.fIordevaii de mJnegekent.. lit
hebnog andere Schaafin , "di i!an:deeuflal nkt'i:pt:d~h.e mo~t ik
ook toebrengen: en 9 ~ullen Wifneftemm~hofJren, en~.

b. Om dat de Vader in den Raad des Vredesaan ChriO:u, niet allen
om te verloffen, gegeven heeft, m~r alkenzomm~ge met uyt-
fluyting van :mderen, teo weeteri , . tiietde werretd , TJ'JiZtl't' ;;:.ommig#
u]t de werre/d,. loh. 17. II, 14t 24.enz." ,

e. OmdatChrifl:us hierom 06k niet voor aUeeneen igelyk~eenvool'-
fpraak is. loh. 17. 9. Ik bidde niet v'Oorde werreld, maarvoord,,'
gene di gT m.'Ygegeven hebt, want z;;y z.yn uwe. ]a Pf 69. 28,29.
Bid hy tegen zyne vyanden, doedmiftiaad tot liaaremi[daad; en
llttJt~eniet koomen to.tuwe'geregtighyd. Ltra,tz.euJ!ge~elgt 'Worden
UJf het hoekdes levens) en met de regtvaar41len met (llIngefChreven
'UI~rden.

d. Om
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d. Om dat de Vel;Werving en T o(lLfrengilf5~ti.ghyd van even-

wyde uytgefir~kthyd zyn moeten,. wegens. den aard en ~t wezen der
borgtogt. 2. Kor. 5. 15. Als di dit oordeelen, d4t indien een voOr
6lJ.engeftorven '$, 9 don aile geftorvm· :gn. En hy is voor allen
teftorv.en, enz.. Matth. 26. 29. Want dit is myn bio.eddes Niwen
T e.ftaments;, het >weil vow 7/e~len,1JergDtcn'J,t'f}rd, ,tdt vergeving~
J.er z.onden. En nademaal het van agteren zonneklaar te zien is~
dat de zali$.hyd '*~aan al~enen -een ig;!Yf toegepafl: word; zoo
heeftmen oak vall lr .=--- . ~ "-' .~~, .

f. Om d;1t.kl"efwoffJ'~alighyd oak niet' aan auen en een igelyk uyt~
wp.rtifigvoorgedr<igcnword; de'rhalven is de algemeene genade oak

, .nic:t voar allen.en eerr ige1ykverdient ;de eerfie v@Orfielblykt uyt
.. ,"""}jql. 147,19.~0. Hymatlkt (jilk(Jb :gne u;orJrden hekent: lfrajel

:gne reglWJ eft t.nzettingen.Ahoa heeft ~feenen volke gedaan: en
. Mneregte",kennen g.) ~~. Eallelu~ja. EatJd. 1-1.6,7. I Timop~
2.6 ..

b. De tegenwerpen det partyen brengen Wy tot deeze fchokken; tot
II. De getuygplfJlltz.en ,waar in Chrifius gezegt word voor allcl'lge.4

ftorven tezyn. Rom. I I: 32.. GoJheeft:u allen onder de gchoor ..•
~d beJloten , . op dat hj:.:.e aile 1::.fJ'W harmhertig zyn. 2. Kor. 5.
1),. I Tim.ot. 2..6. Chriftus hn{t rig z.elvm gegev-en antilutrott
hup~rp4nt08n, tot een randz.oen voor allen. Hehr. 1. 9. word hy
gezegt de dood huper pd1Jtos, voor allen gefmaakt te heMen.

b. Up de plaatz.,en, waar in hy gezegt word vaar de werreld gefto!":';
. ven tezyn. 2. K()r. 5. 19. God was in Ch.,.ijiul de werrelli met zig
1/erz.oenen4e, eHI::.. Ja at Z.80 tievheeft Gol de werre/a gehaJ, dae
hj ZoJtlenee11igge!JorenZ()on gegeven hNft, elf~ 'Joh. 3. 16., I :Joh"
2. 2. Chrifius is tent flerzoeniuge voor on1:,e1:,onden, en niel aIIeef4.
!{Joorde (m;te, matW ook 'IIoorde zonden tier ge~tl!r flV'erreJd.

C•. 1f1t de getUJ1,e~iJJ~, waar.in hy gezegt wor~ gefto~ve!l te zyn voor
<11 'vet~~_ .alt:.\\mgutJt,,¢:rj~,;l+. 1';'•. Dat voor emen
/;roeder, welken ~w~ !PJz.e verder7/t, ~hriftuJ. get'egt .word ge.ftor-
ven to 1:,yn. IX". 8.:1t. Za{ d,e.i7f-iJeAw, dn:..wa1c.tS, dOfJ'r uw~
kenmj[e verlgron gann, om welk671 Ch,.iftu1ge.florven is. 2. Petro 2.'-

I. Word de Heere gezegt, de vatJfc Prgftten, Ji hem verlochenen:J
ge~oft Ie hebben, e11l::.. .

d. U}t de gem-cenegoetlhJd Gods, Waar door 'hy wit, ddt aile menJfen.
Zftlig worden. I Tim. 2••••

e. UJ$~ kevIl am M geliJoven ,w:m door aUe~n een igelyk-verbon';
CC2 4~



Hoofd. VI. 17.AN 7JETOEPASSING b.lI..'~
den is te~_':"J~~ifrus yoor hen.gfiflorven is; derhal~en
moet dat waar zyn ~ het w.elkehun gelaft worq tc ge1QQ.ve~.

______ ----------------- •••1.

TOt hier aan toe hebbenwe geden de uytvoering des V ~rE&ds aan de
. zyde van ,.k~ Borge) dewelke gegeven :tynde~ ~otL.ur:oot;e~~ eeftl ,
Verloffer) de xahghyd' telt voUen verworven heeft; nn is I' nogGver om
te zien deszelvs uytvoed')<Y",in de menffen, di yerlofr tyPl; en door heL
regt van VerloffUl.$'beJ:oW:lenmoeteh wDr4lell. Want.d~.TOEPAS .•
SING DER ZALIGHYD is een werk van de GodddYkegenade~
1t welk de verworve zalighyd uytvoerd door tiet aanbren~n van zekere
wcldaaden der genade) eli tot derzelver volle en geheele heritelling vereyfr
wierden. De ganifekragtder. Go~leerdhyd legt in de.aanmerking van
deeze toepaiIing verborgen., am dat aIhier eerit aan devraage voldaanword,
op wat wyze den zondaar, behoudens Gods betaamelykheden, herficlt
word? De zonde is als een ziekte, in welke wy dri fumptomata, toevaflen
gevonden hebben, de Schuld, de Smette, en de Straffe: nu de toepaf-
Mng del' zalighyd is een zeer voorzigtig beleed van genezing, het welke,
alle toevallen weggenomen zynde, (ie gezondhyd ten voUen weder herllelt.
Op dat den zondaar derhalven van de zonde be,vrydwerde, moetmen on-
oerfchydelyk weeten, tegen welke kwaalen de weldaaden van de genade te.•
gengeftelt worden.

Derhalven kanmen de neue verdee1ing en fchikking der weldaadenOVtt.•
wegen . ,
A. Met de betrekkingcn der wcldaaden tot de fum/tomato oftoevallea

te bekhouwen : ., " '.
a. Van de Schuld wordeli wy in Gods vierfchaar bevryd door de regt~

veerdiging des ge1oovs; en in de vierfchaar onler con(dei1ti of
gewiife door de verzekering of verzege1ing van denHaiIigenGeefr.

b. Van de Smette wordenwe vry gemaakt door de Wedei~oortet
lOet ons uyt de heerfchappy der zonde te ontrukken. Door de-Hai-
ligmaaking, met de overblyvzelen der verdorventhyd by:, trappen

.te gellezen. Door de bewaaring worden wy verloft· !an de gena-
fC1l
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D. II. tfJ ER ZALIG!1t1J: ·'lJoofd. Vln. 1.61'
ren der bezoekingen~' di d~r behulp de{'!l!~b~~kheden van ~t

\ - .' v1ees.den Ge£1t t~&et1naan.er.Jw-~~df"m; dewclkc te weeg brengt,
. ·dat~ of verz~tmet zondl~, ofgevallen zynde wed~r opfraano
t. ran de StrajJe wordenwe bevryd door de aanvangelykc Heedyk .•.

maa1{ing , wanaeer onze zilen , van het lichhaam afgefchyden~
overgevoert worden tot in den zetel del'Za1ige~ En daal' na door
deszelvs volmaakte verheerlyking " wannecr het lichhaam met heel'-
lykHyd wedel' opgewekt word, .en met-de ziel wedel' hereenigt ~
in eewighyd het zalig Itwen deelagtig xyn zal.

B. Met te zien op de verkryging,der Weldaaden in dcr tyd, op datwe
de voetfiappen en [peuren van Gods wegen 'opvolgen mogten; en
dan worden de we1daadenbetrokken,
a. Tot denfl:aat del' aanvangelyke genade, di't wel'k Gods begint,i

daal' in we te letten hcbbcn.
a. Op de Wedergeboorte uyt de kragtdaadige roeping.

, b. Op de Regtvaardiging uyt het geloov.
b. Tot den {hat det voordgaande gcnade, waar in we aanmerJeen;

n. De. Hailigmaaking, di .op de Wedergcboorte volgende, dat
\ "niewgeborenleve,n voltOOlt. ,

11. De Bewaaring, dewdke:een.befclmttiag en bolwel'k del' Hailig-
, .maakinge regen de verzoekingen is.. .
c,.De Verzegeling en Verzekel'ing,dieen vl'ugt varl de ttgtveer .•

diging is, en 3e zekerhyd der zalighyd baart, en een l'egtveel'''
diging in de vierfchaar onzer confcienti ofgewiffe is.

C. Tot den {hat del' volmaakte genade, welke volmaaluhyd plaats heeft
in 'de verheel'lyking zelv ~ en overzulks is dat cen we1daadmet van
de~e tegenwoOl'dige, maar vande toekooni~nde cewe,

H:B:<?\"~',~,[)«p,,~E L IX.
ViiS' d4 '~epitig en' 'Wtdlrglbo(}rte.

DE wddaad der genade, dewelke den overgang des zondam, di ttyt';
verkoren en verlofl: is, voordzet "yt den ftaat Jet zO!1de, in den

fiaatder genade, en verkrygt meer dan eerie benaaming.
A~ R 0 f.PIN G wordcli gentmlt, voor zoo veel 4ie;-.onclaat~ voor af
'- ' Cc ~--- , rOOf

\ . ,



tOO~ ,Hoom. IX.)., P.dN ,'1)E 1l.0E~ING: D~Q
: voor deez,ege~:_r ...g~np<1rl worqop'ceq dwa~lweg voor~ te gaan tot
< ~yn verdenr, dHnief"flU, ':'W9r~~, wederom g~~oq~n~i./~l1w~derop

den regten weg.tot Gods.gem~n[~.l..'iapgebragt tc .lnOClICn w2fd~ ,.:~zoo
.dat hy dootbdteering van de~uyftcrai1fe afwend tot het ligt)' eQ.vail
, de zonde, tot God en de hetrag~mg clef deugd. Zoo ~at O'Ver,~ulksde
· ROE PIN G <k..eerftewe1daadvan de toepaffing der zalighyd i5, wa<tr
· .door -de uytvcrkore en door ClKifiQ.s verlOfie Mens door; h<,;t,!W oord
(-.Gods.crt de kragtdaadighyd van,den G~d\:o\;,ertuygt word, am ayt den

:£taatder zonde over te gaan tQt in den ftaa.tdet g~lJ.!ldt:?:of,~Yll~Pdwaal-
·.weg \Tcrla.aten:de~, oin weder tot GodteJeel'cno . :':' c'

o .A; De H.owonymia, dubbelz..innighyd van <litwoord moetmen hier weg-
ruymen: , Want daar is nag e~ne andere roepi.ng to.t.~nd ...lenit, ge-

,l]kerwyJ:als,.Aaron gerotpen 199~weefi. Hibr, .,: 4. en e~e :mdere
tot de genade. e.nzalig?yd; de~elkc:~edc~.GIn. ,®d~{(~~den wbrd, in
eene Uy~~~eJ,' d1:aiken gefdued door de .J?r~.di.kl~ iV;m Gods
Woord, waar door wvlv'eelegwoepm:;matlr wJni,gt tlJtv~or.en yn.

, ' Marth.,2.o: 16. en 22: Ii' En cene lnwendige ~ wann~r by de
Pr-ediking koomt de kragtdaadige werking van den H. Geefl: .met de
gave van weder wyswording en bdreet:ing, dewelke·is e'ene raepinge
litmr het "tIbM'flemen Bod'S. RfJm. 8. 28. ': i (' :

B. De zaak zelv~ Waar in aan tc merken {bat ' . "
• 'aL De GtensptJalen Wdll'f 'V4't en waar tilt ; vall, c:lezonae t()t God, en

. vanhet Hgt.totde duyftemis. I Petr.·~: 9. Dej genendi It UJt de
duyfterniffe getoeJMn ht/eft tot 9# WJJnderbiJllt litt.

b. De tweederlje Werkingen. '. :;; .;
III 'DeUytl\l~mdigt" 4Joor I.t Woara, welkers~kr~tdaadighyd af-

leenlyk,zt<l€lyk.l&'1·'en\eenJml§t'~ ~~;~igb)'4:J~leelllige/-Jk di
geloovt. Rom. I: 16. en 10: 14. Hoe 7::.ullen7::.'/ gela01Jen, van

•.." ., - welken 7::.1 met ge/1oort ~n ? .eie b4e Z'JIl/en ::.:yhOflren, z;..ol1deY',
de prediking~?' . . . ,

b, De Iny.rendlg~; ¥o~,~el1t.Gee~. ~. d~Bemoeds geftalten~sver-
andert, want het u met desgenen de weI, noc'h del genen d, loopt,

, maar d~l ontflrlmttden gO~/."Rqrn. 9:' 11.,16.
t~De Gevrogten of rtytwerRmgen ~ dcwelke ~yn,
, a. De Wederwyswording of Bekeering. K/aagt. F 2 r. HE ERE

be/teert ons tot u ,z:.,fJZ"ttllen Wy bekeert ;qn. '
b.Het Geloov. 'f1h. 6: 44, 4S, Nimand kiln tqt my k,omen) te

weetf'n ~ de geregtighyd c:nh~devente.zoeken, het wdkge-
. Mot-m:l$;' ·ten ~ de Vader ~ ,,j,'YI'IJ gtz.9n4~Jt~f!:tbem treHe,

en~., .
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".11: ENlP:W1J1!1?GEBOOki4 ~'JJp~fd.'IX.t81
tnz:..,.>FiJijf. 'J,; t~. lk Jage t/apr no .• 'flJ'J,,<'n-H ook gr1pen mogt,
U'attrtoe ihan Chrijus 'Jr:fj..US "gegrepenben. , RMn. 10: 14, 17'
~&o is dan'r gelOfJve UJt het gehoor; en'tielloot UJt het Worml
Grids. •

d~ De'T6emningen'" naar dewe1ke'de~e tdepi¥ie is,
- ',' '··aa;' Tn,'t bez.onder vande Uytverkorepen. Waardoorder 2:.00veelc'

,", . geloovden, alh verrirdineert waar-en to/ het eeWige leven. Hand~
13. 48. Kom,' 8. 309. J)i by te 7/ooren'verordineert heeft, dee2:.'
heeft hy ,oukgeroepen', en2:.., 'Openb. 17. 1+ En di met hem XJn,
de geroepenm, en '1}'tverkorenen, en geloovigen.

lib., KYagtd~g en OV:Cfwinnende.w~ke, 'kr~gtda\dighyd wy ~e.-
.weeren tegen de PeIaglaneJ:l.enha!ve Pdaglan.en, dewelke met
:daneenem'<:t"reeding en erkennen diallce.n zedclyk is '. o~ eeni-
gc'algemeene genade, aandewefkede menffeIyke wd hgtelyk
wederfl:aankan; agtende., dat de kragtdaadige werking van den
Geefl: met .de menffelyke vrywillighyd .nietben~an kan. Maar
'wy , .... ,'f' ,', ' .' '

<"; \' . 'a. ,~wy~n? :dat'&~ag~~a~~t~&.r,~.,v~, ~~~~,ge~~Jealtyd over.•
...~\~ w;Jiln-endc:"IS." , 'u " .... J•••. ,.) •••••••• ":' ~

., 'n ~, )!,," "yt~d~' gtoothyClvand'~'m'agt , .d1dit werk aItyd te hoven
koomt 2 . en te hoven koomell kan. Weik~' de uJtnemend~
groothyd ~n~kragt 9,atJft qns iliieioovetr, nttar de we"'-

. kinge 4,erJJe":kte ZJJt~rkrfZgt,.,Efez.,. I. ,19" Dat hy di een
'goct(· werle in U 'be.t0nnen .h~ift ~ .dat vole1.lIden 2:.al, en2:..
FiliP· I: 6. "ern:I3,~ !'J'"a1it'hejisGo'd;".:di,it!uwerkr" by.

~de' het wJlle1fen h~'t ,werkep, ,mJar,~,'Y1Jwelbehagen. Het
welk-blr.kt tiyt het voor~eeld:van Lidia, ',Weikers herte God
geopentbeift', dat:g ngt 11lfm op het g~ne v4n Pardu;; gefpro-
leen wierd. ,Dat is , Iiety~qnogen .he€:ft'gege,vellom door

'\ ·:·;:haare aa'pdag-ti.g~yd:h~t woord ~er z<4ignyd"ti:verfl:aanen te.
pelooven:-~)mn1t.~6;'i~~·, 'Voe 'h~~:bi~q.~ 6 . D~
~t:I~~,~(~~!~~,,~~.f:¥;;~~.'Z~/fnul De
w()tJraen di ik tot 11Ji#.ee :.:'9rJ<g~eJIpn·.levcf).

11., Uyt de v:eK~~4e,beIiaafl.1i~.gell,<Uaekragten der menf.•
f~~d~ '~eLtb.egtn,~e1~d,.€:ez;e~;,~~rl~s'.~ytnuytep. Want hee
war ~na\hu" '. ,.. , , .. ). . , ~

a~<~i:ite,,\r~rin;~e~i,~g}~:~~~X~rrJ.'·Aec~"I!.~9' ~k t:PJ
, hen,~et1(rI~:'h~ve$tt!f'f,' ~1e~t1~(/;m'We~ geejl m 't bmnen .•
~fie van u :en ik ::.at het Jleenen herte' urt htl(SYen vleefft

'Wt"
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. -~c~;n) '~~;'athen'een ~/ei;;t'n het;te (le~e.f1.36: 2». ).-t 'Jer: ;-.r ...~j~'" ':j -.~~.,\~ "

"6:. Eene niwe"Schep~ing. :!, Kot. ). I7. In~n imiPfdin
. Chriftus is) di is een niew fchepz..r:l: het 0'1rie is voo" by

gegattn ) . tiet) het is al niew gewbrden... HTant wy z..yn
3:.J"J.",aakz..el)gefchaapen inChriftus'Jez.!tJ tut goq4e wer-
ken. Efez...2.. 10. Hier van daan is't dat David) zeer
wei geleert hebbende zYtle ygene onmagt) en Gods 0-

verwinnende kragt) God bid. Pial.) I. I2.. Schipt my
een rgn herte) J God: en verniewt in't binnenj1e van
myeenen vnften gee.ft. '.

'-. Eenegeefrelyke Opwekking. ,Eft::::: ~.: Id) 6. Doe wy
dood waaren in mifdaaden, heeft ons levendig gemaakt
met. Chri#IH,: UJt:genqdez.Jt grz..alig.geworden. En heeft
tJni mede opgewekt) 'en heeft onl mede gez..etin den Hemet
in Chriftus le.z:.uJ. .

d. Wedergeboorte, geIykwe terfrond zien zuUer).
)II. Uytn~"aklyldiydWu~~~tJ~:cfI~yt. ,Rpm. 9. II. Op

dat het TloQri1emenGods, dat naar de,ver~i.z:.inge is, vaft bu-
7/e, niet.Hyt de werken ... maar uyt den roependen. . En uyt
de noodzaaklykhyd van het eewig verdrag, waar door :aall
.Chrifrus eel) zaadtoegefchikt is, zoo dat hy niet heeft kon-
nen nalaaten del). arbyds-Ioon te ontvangen, naar de BOlld-
belofte des -Yaders. prat. 2. 8.. Eyfl van my en ik z.al de
Hrdenen gev;!n tOt HW erfdeel, en deJnden der aarde tot u-
webe.z:.ittinge. Doe wer by Ie.z:..49: 4-6. Want over alleJ
wat heer!J1iis i.Jz1 een.e.·.befehuttinge we.z:.en. En 53: 10-12.
Om den arbyd qner .z:.ilez..al h, ,t .z:.ien. Daarom r"al ik
hem een deel given van vee/en. . ..

',1I I I. Om dat.riim<tnd den wille Gods wederftaat. Rom. 9~
15)' Wi heeft gnen Will~..weder.ftaan? . .

b. Verdedigen wy tegen' de tegeriwerpiog.elJ:,'. ontleent )
,1. Yan de voorbeelden der gener ,di gezegt wo~den de ge-

nade Gods wederfraan te hebben, als de Fari.z:.eenen wet-
le/eerden) di gezegt worden, den rand God! tegen had¥'
ulven verworpen'e hebben. 'Mattb. 23: F. Hoe mennig-
maal heb ik uwe kindem'1- "Willen bj een vergtJderen, en gy
hebt niet geWilt.l/qnd. 7: ) I. Worden/r gezegt den H.
(,;~t)wfderj(Jt}lue '?ebpml' Ja q9d 19aagt 1 qat hy aan zy-

. nen



1).n. EN "WE<JJERGEBOOll·TE. Hoofd. IX. 2.~
nell Wrngaart allesj~9~~ w~~!~ra-ante doen was;
~dat aYesvtevergeevs. is geweeft: het wel~e infiuyt ee-
nen baarblykelyken wGderfrand tegen degena<1e. Ziet ']e2;".
5: 3, 4· Waarorn heb ik verwagt dat by goede druJven 2;"OW-
de voordbrengen, en hy heeft ftinkende druJven voordgebmgt?
Ei.ech. 12.: 2.. MenjJen kind g'Y woont in ~t midden van een
weder[pannig hup, dewelke Dogenen2;".

t I. Uyt de zedelyke aanraadingen, door bevelen van geloov
en bekeering, di eene onwederftaanlyke kragt uytfiuyten)
en de zaak aan ~smenffen vryen Wil overlaaten.

tc . .Arnetameleilos, onberouwelyk is deeze roepinge. Rom. I r: 2.9,'
Want de genade{{Jvten en de roepinge Gods z.yn onberouwelrk.

B. WED ERG E B00 R T E word genaamt voor zoo vecl gezien word
op des menffen inwendige verdorvegthyd, di hem onbekwaam maakt
om zyne daaden wettelyk en betaamelyk voord te brengen, zoodaanig
dat zyne vermogens vernieuwt moeten worden. De WED ERG E-
BOO R T E geevt derhalven te kennen de kragtdaadighyd zelv van de
rocpende genade, di den ouden mens, onder de heerrchappy der lOn-
de leggenae, doadet, en eenen niwen mens als wedcrhervoordbren-
.gende, met den~elven van de heerfchappy der zonae vry"te maaken, ell
in hem een beginffel van een niew leven te herfrellen. Van deeze We-
dergeboorte word gewag gemaakt, Tit. 3: 5. Heeft hy om 2;"aliggernaakt,
nia urt de werken der regtveerdighJd di wJ gedaan hadden, maar naar'
%.oynebarmhertighyd, door het bad tier wedergeboorte, en de verniwinge
.es Hailigen Gfij/S .. I Petro r: 3. Geloovt 2;"Jde God en de Vader on2;"e1
Heeren ']e2;"usChriflus, di Naar 2;"ynegroote barmhertighyd om heeft we-

.dergebooren tot een levende hoope, door ']e2;"UsChri.ftus opftandinge uyt den
dooaen, em:.. Merk hier aan,
.A. Sunoonumian, de meerna4mighyd. Want dezelvde genade, dewel-

ke den mens hervormt voor zoo veelze zynevermogens herftelt, word
nu get~. Wedergeboorte: dog voor zoo veel de mens bevatword
dood in ae zonden, dat is, in a1lezyne daaden van den geefi: d~~le-
Vens beroovt, Wederopwekking: maar' voor zoo veel dezelve bete-
kent een overgang van een niet zyn tot cen zyn, wordze een, niwe
Schepping gezegt. "

B. Het ontvangendOnderwerp is niet alleen het (a) benedenfte gedeet~
te van de ziel, gelyk de Pausgezinde bewelende 'fpreken, als of hee
maar de begrippen der begeerlykheden verbeterde, maar den gehee.•

, Dd . • le~
( a lInferior pars.



'10 Hoofd ..IX. V.AN..-'7JE 17E.R1PERPING D. It
len mens,' I..-K.tw. ~ii.:....zOJ)word nogtanJ.de inwendige mens ver~
niewtJ!!!>'ndage tot dage, qnz... Rom. 7: '2'1.. '. ~een vermaak in
de ~t God!' naar den inwendigen men~ .1 Petro 3: 4. De verborge-.
mens des herten, en:c. Zoo dat zoo wel het verftand als de wil ge-
raakt worden. Zy raakt ook tot de kleyne Kindcren, di ouk begrQ.-o
pen worden als deezer genade vatbaar; het welk blykt uyt het voor-
beeld van Tohannes·den Dooper, di met den H. Geeft is vervult ge-
wordm ook van Zl'ns Moeders lyve aan. En het Kindeken wies op, en
~ierd gefterkt in den geeft. Luk. I: I). 80. En uyt het voorbeeld van
Jeremias, den welken God) eer dat hy u]t de baarmoedervfJordkwam,
gehailigt heeft. Jer. I: 5.

C. De Oorz.aken, waar van
a. De Uytwerkende, God is en de H. Geeil:. Joh. I: 13. welke nz'et

uyt den bloede) noch uJt den wille des vlees, noch uyt den wille des
n'HJnJ, maar-uyt Godgeboren z..yn; Hoofd/l, 3:). Zo~ imand niet
geborenword uyt wate,. engeefl) hy kan in't Koningryke Gods niet
ingaan. Ez..ech.36: 2 5-2 7. Zegt God) ik z..alu een niew herte
geven, en ik :z;.aleenenniwen geefl geven in 't binnen~e van u: en
ik z.:.almaaken dot g'Yin myne inz..ei:tingenz..ultwandden.

lJ. De Verdinende is Chriftus gehoorzaamhyd zelv. ,I 'Joh. 5: 6. WOn'
deez..eis het di gekoomen is door water en bloed, Jez..us de Chrijtuf.
DOltis, is gekoomen in eene volmaakte hailigbyd, wet eene waare
gehoorzaamhyd en eenen volmaakten rrys, or dat wy van de fchuld
bevryd, wedergeboren, en van zonden gereynigt zowden wordell.
Vcrgelyk Hoofdft. I: 7. Het bloedvan Chriflus 'Jez..us) de Zoone
Gods, reynigt om van aile z..onden. Vergelyk 'Joh. :;: 5. -

c. De Werktuygige, is't Woord Gods, "t welk begrcpen word als
het zaad del' Wedergeboorte. 'Jale. I: 18. Naar :gnen wille heefi
hy om gebaart door het woord derwaarhyd. En I Petro I: 21, -Di
gy wedergeboren z:yt niet uyt vergankelyk , .maar up ~nvergankel'Yk
z..aad, door het lr:ve.ndeen eewig blfvende Waord Guds.· .

D. De Gevrogten zyn de dooding van den ouden '. en de levendigmaa.•
king van den niwen Mens. Efez...4: 2 Z-24·· Dat g1 zowdet aJleggen
aangaandede voorige wand-elinge, den ouden mens) di bedorvenword
door deb(igeerlykheden der verleydinge: E~ dat gJ' z..owd vemie:-vd
'Wordenin den geefl uws gemoedf, En den mwen menf z..owdaandom,
dinaar Godge[Chaapenis inwaare regtveerdighyd en hailighyJ. Kol.
~ :10; En aangedaanhebt dm 1Jiwenmens, divernie'Wtwordiot ken-
niJft) naar het evenbeelddesgmen) di hemgefthaapen heeft. Dat is~

de·
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de herfl:elling vluN.ie~s naar Gods bee1d, ')met wedcrgeving der
"fermoogens van WysbJd"en hailighyd des wiIs, di tot het becld Gods
vereyfr worden. ..'.

E. De Aandoeningen der Wedergeboorte zyn
aa. Datze geenige voorbereydze1en van den mens toe1aat: want di

word bevat, voor af voor de wedergeboorte, als onmagtig om ee-
nig goed te doen. Joh. 3: 6, 7. Het gene ayt het vIm gebooren. is ~
isvim: dat is, di uyt een vleeflyk mens:'geboren is, is ook zelv
vleeilyk, en onmagtig tot eenig geefrelyk goed. En het gene uyt
den geeft geboren is, is geeft. Dat is, den welken God, di een
Geefr is, [chept en herfehept, is geefrelyk: zoo dat, geIykerwys
-& mens tot de eerfl:e Sehepping niets vermag, hy ook alzoo tot
de tweede Sehepping of de;W edergeboorte niets doen kim, maar
dat God roept de dingen di niet z.;yn, als ofz..ewaaren. Rum. 4: 17.
Ja phroneema tehfarkos, het bedenken des vl~es is vyandfehap tegen.
God: want het onderwerpt z..igde Wet Gods met: want het kan ook
niet. Rom. 8: 7. 1 Kor. 2: 14. De natuurlyke of dierlyke men"
hegrypt niet de dingen di des Geeftes Gods z..yn ~ em:,. Het welk men
tegen de Sehoolgeleerden en Jezuiten, de voorfianders van eenc
'voqrafgaan~ bereyding» 1\Uoetfraande houdcn. Maar onder[eh'i~
dentlyker
a.Bewyzen wy dit,

I. Daar uyt, dat de geheele afzondeting der 'men!fen uyt de
voorverordinering, en den raad der genade afgeleyd word.
want Hand. 2: 47. De Heere dede dage!Jks ,tot de gemeente di
z..alig wierden. Hoofd:ft. 13: 48. Daar geloovden z..oo veel~
als'r geordineert waaren tot het eewige leven. Voeg hier by
Rom. 8: 30. Di hy te vocren verordineert heeft, deez..eheeft h.J.
ook geroepen, enz...

2.. Dat'r geenig waare goed van een onwedergeboren mens ver""
rigt worden kal1, gelyk reeds bewe~en is.

3. Om. dat de gC:ltade.vas be1k€ring veeltyds mtm{fenbevangen
heeft, di in uyterlyken [ehyn de ondeugenfre waarcn, gelyk
den Moordcnaar ann 't Kruys, e1\Zaulus in zyne vervolgin-
gen. Vergelyk hier ook medc, Matt. II: 2), 26. alwaar
Chrifl:us zyncn Vader eerende zegt: lk dank u .vatler, Helr#
des hemels en der aarde,. dilt goydeez.e dingen voorden wlz..e"
en verftandi,gen verborgen hebr. Dat is, voor di genen J ae-.
welke-door nunne geleerdhyd en' de khranderhyd van l1un ver~

c.w D d z. ~uft~
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llUrl:, OJ).>.zig zelven vertrou~eh4~1-.eneen~vleeflyk overJeg
fmeedenCIe, God tr.agten een tUft 'Op te 'zetten, '~n allesaan
hunne ygene krag.ten toefchryven; eJ1 Jiebtz:.eneepiois den Kin-
deriens geopenbaart. Dat is., deh onbe.drevenen en ongeleer-
den, lioedaanig de Apofielen geweefi zyn. (]a Chriftus is
gekoomen om de zondaaren tot bekeering te 'roepen, daarom
lieeR hy met T ollenaaren en zondaaren verkeert. Matth. 9:
10-14-) I~, het welke hy zyncn Vader verheerlykt, om dat
hy zeer betaamelyk gehandelt heeft, want hier doorwordGod
klaarlyk gekent a1sde Zaligmaaker, en ook deszelvs kmgtdaa.•
dige genade.

b. Verdedigen wy tegen de tegenwerpen oyt de plaatze~atth.
2. 5: 2.8. alwaar dien, di em talent had, ~t welk hy niet had aan-
gelegt, het z:.e/ve ",oeft afgenomen., en gegeven worden aan dl
tun ta/~nten. had. En dan Mark. 12.: 34- alwaar Chrifius tegen:
den Schriftgeleerden Jongeling, <Iide Wet onderhie1d, and-
woorde: GJ:gt niet verre van het KoningrykeGods. Ook bren-
gen zy by liet voorbeeld van Kornelius, we/kers gebeden en aal.
moef!en tot gedagtemjJe opgekQomen :gn 1/oor Goa. Hand. 10:'

4· 3I.. . . .
/lb. Datze in het eerfte opfiag zigenkel IycfeIykvertoont , ~tweIk het

woord wedergeboorte van zelv te kennen geevt. Vergelyk lUer me-
de, 2. Kor. 4: 6. Want Gad ,tli ge~gt herft, dat het/igt '9t de
,{uyJlerni(Se z:.owde fChJnen, ii de gene di in onz..eherten gefthenen
heeft, tot verligtinge der1i.el1ni/ftidwh~erlykh.Jd Gods in. '( aangez:.igt
van 1ez:..usChriflus. .

ce. Datze teffens en te gelytegefchied; want zy is eeneniwe Schep.•
ping, en de eerfre o11tvangingvan 't ligt der genade. .

H·OOFDDEEL X.
Ptm d, Regt"Peerdiging.

GEIyk de Mens met de gave des. geloovs in de wedergelloone eene
fiaatsverwi1fe1ingondergaat , moo verkrygt hy ook eene niwe betrek-

!ing J ia welke betrekking tot Gods 1ievd~ hy begrepen word als,ycrzoont
cn
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en een vrindGods, 9!~;;;ifmet -het grootfie. r~', wegens' zyne ge-
meenfeha[i"met Chr"ffius.~ll~ we1daad, did~eze niwe betrekking aanbrengt
word genaamt R E GT VEE R D lib IN G, dewclke de twcede weldaad
van de toepaffing der zalighyd is, di begrepen moct worden, als de uyt-
fpraak van het v?,nnis in Gods, vuurfchaar, waar door de verlofie ge1Qovige
\try verklaart word van de fchuld wegens de te weeg gebragte voldoenillg
van Chrifius, en het regt ten !.even en ter geregt~ghyd toegewezen wora
om Chrifrus verdienfiens wille, dewyI hy geagt· word door den gdoove

. eenenauwe gemeenfchap met Chriftus te'hebben. .
A. fiet 'Wo(JrdRegtveerdiging fiellen wy tegen de Pausgezinden van een

regtelyke betekenis te hebDen, en overzulks geen opzigt te hcbben op
de inklevende geregtighyd. Want! di dat fieUen, verwerren de regt-
veerdiging met de liailigmaaking, regelregt tegen Paulus attn, I Kor.
I: 30. Alwaar Chrifius ooderfchydelyk gezegt word 1 onsge'ZlJordente _
%..In'WJS'hydvan Gode, en regtveerdighJd, en haiJigmaahnge. Hoofdft.
6: I I. GJ z.Jt gehailigt, gr 9& geregtveefJ.igt. De r~gtdy;ke betekenis
is zonneklaar in de plaatzen, Deut. 2.,,: r. Wanneer liden z..ullentoetre-
Ilen tot het gerigte, dal z:Jz.e rigten, .:;:'00 z.ullen :q den regtveerdigen
yegtveerdigfPr.eken, enz.. Spreuk"17: I,. Widengodlouunma:;:.dikll

regtveerdigt, en den regt7Je~di.genmad[thfang verdoemt ,9n den H EE-
RE em grtJu'Wf/I, ja di beyde. Rtwn. 8: 33, 34. God is 't di regtveer-
aigt. Biertegenzyn geenzius, de plaatzen, Jez:,;, 3: I I~Door z.yn~
kennijJe z.al mJn knegt, de 'l'egtveerdige, veele yegtveerdigen: alwaarze
geene regte1yke betekenis toelaaten, maar eene zaakc1ykeverancl.eringll

waar toe <Iekenniffe den mens bereyd en.veertiig maakt: en meenen aat':
verkeerdelyk verfraan tl!worden. Dan. 12:' 3', De Leeraarsz:.ullenblin~

,ken, en di ~rveelen regtveerdigengelyk deflerren " enz..
:8. Om de ~aak z.elv regt te verflaan, moetenwe in agt nemen,,,

..A. De Oorz.aaken, en. wei .
a. De Uytwerkende, clewelkeGod is " aangemerkt als een regtveer.•

dig R~gt-er " w~lkers ~erk is, het vonnis te, vellen. Rom. 8: 33.
~ ~1~~~g~·J7'!br..enJen.ugen de U]t7lerkorenenGods? God
IS t deregt'lJee7'4eg., ,.lde7utio~~, ·~.·Ko~;.)tI:.9~ ,

b. De Voord~ettende, op dat ~reen.vonnis v~ ~ryfprek~g uytkoo-o
me;, deere IS de Veorlpraak of Mlddclaar CfuJfius, dt l.yn ygen-
dom met regt eyfr, want by is opgewekt om onz.eregeveerdiginge._
Rom. 4: ~5· Wi is ~t di vert{oemt r' ChriftuJis 't di gejlsrven is, d,I'
,ok v,or om bill. Jl.,m. 8: 34>H. .J Joh. 2.: J, HJ u qn~ VQlr.
jr/l(lk~ en~ - '

~d ~. ~. Dt;
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B. DeWerii;~en~ewelke twee zyn,~ • ..-"> __ , .-'

aa. De VryfPreking, de,,:elke genaamt w'ord , !ergevingder zonden
waar door de HE E R Ji de fMgeregtighyd niettoerekent. Pf. p.: 2.

Luk. I: 77. Alwaar aante merken ibat:
o. Dat deeze wcldaad gelegen is in de wegneming van de fchuld,

en verdoemenis, om dat) r geen verdoemenijft is, voor den genen
di in Chrij1us Jez..us z..yn. Rom. 8: 1. 34.

b. De Oorzaaken, en di wel
I. (a) Dc Voorgaande , dewelke is de enkele' genade Gods'

zander de werken der W ct. Rom. F 24. 11/orden om nict
geregtveerdigt, uyt :qne genade, door de verloJ1inge, di in
Chrij1us Jez..us is.. En 4: 6. Getyk ook David den mens z..alig
fpreekt, denwelken God de regtveerdighJd toerekent z..onderwer-
ken .

•z. (b) DeV~nd.e·; d~~lke <J..evo\dGening van Chrifrus ze1v
is , diop de rekening der- geloovigen 'overgebragt word.
Matth. 26: 28. J1.'antdat is myn bloed des N. Teftaments " het.
welk voo't veelen vergoten word, tot vergevinge dfr z..ondef1.
Efez... I: 7. In wilken wJ hebben de verkJ!inge door z..rnbl«d,
de vergevinge der z..onden) enz... . Beyde .d,eeze Oorzaaken,
zoo de voorgaande, als volgellde, frelt }:>aulusonderfchydent-
Iyk Rom ..,: 24,' En 'Worden om niet geregtveerdigt, UJt :gne
genade, door de verloJ1inge di in ChriJIus ']ez..udJ.

e. Het gevo1g of gevrogt van de vergevinge cler zonden, is di op"
zigtclyke ftaat van vrecle, vrindfchap, en verzoeninge met God,
Rom.): 1. W; dan geregtveerdigt z.ynde t1!t den geJoove, hebbet/.
vrede by God door on:;:.enHeere 1'e:r..UJC;hriJIu.r~ Waar tlyt ont-, '
ft.aat'
I. De Overbrenging uyt den fraat van vyandfchap, tot den fiaat

van vrin&hap. Rom. ): 8-10. Want indien W} vyandern:.yn-
de met God ver~oe1tt z..yn) door den dood ~ym Zoom, em:...
Kot. I: 20. Dat by v'tede gemaakt hebbende d(Jorhet bloed van
']ez..uJ KrU)'s, hy door hem aIle dingen verz..oent ,heefttot z..~
z..elven.

~. De Vredeze1v meiCod. Filip. 4: 7. De vrede Gods di a!l~
verftand te boven gaat, enz... Joh. 14:~7. Vrede laat ik u,
mJnen vrede geev ik u, zegt Chriftus. De Vred~ met de con-
fcienti.of ygen ge~eeten) waa!.'·door 'UI} t'oemen·;1t de hoope

'~", ,,~ det
( .) Proegumenam. ( b) P!(~kJa~ika. "
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der heerl:Jkhydr;;~ds. Rom~). 2. Vrede m'C'tde fchcpzeIen.
')Qb 5'. 23, 24. Met de jfeene7Jdes velds z..alu verbond .gn:
en het gedie-rtedes velds zal:met u bevredigt :z:..yn: En gr zult
bevinden dat uwe tente in vrede is.

bb. De Toewyz..ing, dewelke de toerekening dcr' geregtighyd zelv is,
dewyI de Regter befluyt, dat de befchuIdigde geloovigen toekoomt
het regt vanChrifrus verworven, tOt aIleV'erdere genade en hct
levcn.
.A. De Weldaad is derhalven de fcheJlking van het regt ten leven.

Rom. ). 17-19 ..
11. De Oorzaaken zyn.

I. De Voorgaande,proeegoummee; De eenige genade Gods.
Rom. 3. 24·

II. De Volgende, prokatarktikee, Cp.rifrus Geregtighyd, nict
onze ygene. Derhalven zeggen wy,
1. Kath' arftn, ontkenniglyk, dat de yge geregtighyd, te

gelyk met de verdienfien der goede werkcn uytgeflotcu
w'ord; l~t welke wy . .
a. Bewyzen tegen de PaasgeZ1:tiden, di het regt ten leven'

van de verdienften Jer goede werken afhangcn
a. Door uytdrukkelykc plaatzen, di de yge geregtighyd

v'eroordeelen. Rom. 9: 30, 32. Wat zuBen wJ dan.
zeggen, dat de HJdenen, di de regtveerdighyd niet
zogten, deregtveerdigh;d verkregen hebben, dog de
regtVeerdighyd di urt den geloove is. Maar /frajel iJ
tot de Wet der regt'tJemJtghydniet gekonmen. Waarom?
om datzeniet urt den geloove, maar als tfJt de werken
der Wet, di zogten. Filip. F9. Niet hebbendemJ-
ne regtveerdighyd di tfJt de Wet is, mtftlr di ttyt den ge-
lvove: in Chriflu.r,is',dt.regtttee,rtiighyd di uyt God is

'~ ~ ~r:\W'f~'tdFtlit ook nyt di gctuyg-
.phY.lt~n(; d!i·de W,etlten van, dc' regtvcerdiging uydluy-
ten: tTyt de werken d~f ~~. Vll g~en vIm geregtveer·
digt wor'de'nvoorGDd: .Rom. r. 20. )t Welk Paulus
nadrukkelyk bewezen hebb~nde,. voegt hy vcrs 28.
daar, by , '"7 befl#'Yteftd,pt'~'dlJt de mens door hetge-
lo~gweit'tJtermp UJont.~~":'~ftH,erde werken derwet.
:1f>oet hier !j¥\'£rlJI.,i\i6':1 'Wectendedat de mens niet

'ler~gtwerd;i/ 'JWr(4'1b't de U'trken der wet" maardoo~,'
he;.
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,j< • het geloove in ']ez..us Cbrifius') z..'o hebben wJ ook in

Chrifius 'Jtz..us geloofJt, :opdat wJ z..owden geregtveer-
digt worden uyt het geloove in Chriftus, en niet uyt de
werken der Wet: daarom dat uyt de werken der wet
gem vim z..algeregtveerdigt worden. Ja ook de wer-
ken der Wedergeboorene worden zelv uytgefi6ten.
Tit. 3. 5. By heeft om ulig gemaakt, nict uyt de wer-
ken der regtveerdighyd, di wy gedaan hadden, maar
naar ZJne barmhertighyd, d90r het bad der wederge-
boorte, en de verniwinge des HaiJigen Gee/It:s.

b. Uyt het onderfchyd van de Wet aer Werken en des
geloovs. Rom. 10. 3. Want de Joden de regtveerdig-
hyd Gods niet kennende, en hunne Jgene geregtighy).,
~oekende, op terigten, z..ooZl.n Zl. der regtveerdighJd
Godi niet onderworpen. Voeg hier by, Rom. 4. I 1,16.

G. U yt den fraat der gener, di ge'regtveerdigt moell:en
worden, dewelke zyn de zondaaren. Rom. 3. 9, 10.
r:Joden en Griken, aile z..ynz..eonder de z..onde, Gelylt,
gefchreven is: daar is nimaizd regtveerdig, ook niet
8en. Vers 19. De geheele werreld is voor God ver-
doemelyk.

d. Uyt het ynde der regtveerdiging, het welke is de
uytfiuyting van aIle roem.Rom. 3. 27.28. Waar is
dan de rfJem? H'I is uytgefloten. Door wat wet? Der
Werken? Neen, maar aoor de Wet des geloovs, en••.
I Kar. I. 19, 30. Op dat geen vlees z..owde roemen
'Voor hem, enz... Doet hier !:iy, Efez.. 2. 9, 10• .Nie~
UJt de werken, op dat nimand roeme, en;::..

b. Beweeren wy tegen de tegenwerpen
.a. Uyt de plaats fak. 2. 2 t, 1+ Dat de mens uJt de wer';

ken geregtveerd.ij;t word, en niet a/teenlyk HJt het geloo-
'Ve. 't Welk Jakobus bewyfr met het voorbeeIa van
Abraham. , .

~. Uyt den Loon, di aan de goede werken toegewezett
word. Gen, I;. I. Vree{l niet Abrl1ham, ik uen ueere

. [child,. en loon, z..e~rgroot. 2 Krm. 15. 7. Weeft
g'lfterk, eu laat U'Wehanden niet verflappen: wan~
aaar is 106n, tJaaruw werk. fez.. 40. 13. Ziet %.1n
1,on is bJ hem, en %.)narb]dilOftJ is 'CHI,r%.ynaangez.igt•

.Mafth~
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-r.AN VB. 1?]1£117~l22). Hoofd. x: ~t~·
Matth. 5. II. 1Kor. 3. 14.200 zmand~'el"k blyvt)
dat hy daar op geboivt heeft ,hy z..alloon ontvangen.
Openb. 22. 12. Ziet, ik koome haaJlelyk, en myneri'
1,,011 is met my, om een iegelyk te -vergeldengelyk z..yn.
werk z..alqn. Ta de Pausgezinden lappen'r het woord
verdienfte nag by , b'ybrengende, Zyrach. 16. 15'.
Maak plarJtz..evoorallerlyeaalmoeJJen,want een iel,elyle
f{.alvinden naar :qne werken.Hch'. I 3. 16' Want
aan :r..oodaanigeofferhandenheeft God een welbehlMgen.
Let weI op het Griekze woord eua-,.efleitai, een welbe~
haagen hebben.

~. Dau uyt, dat de gehoorzaamhyd der goede werken
genaamt word onze geregtighyd. Deut. 6. 25. En
het f{.alons.geregtighydz..yn, als wy z..r.tllenwaarnemen
te doen aIle deez..egebod~n, 1/001" het aangez..igteonz..es
HEEREN onz..esGods, em:... En Deut. 24· 13.
en am dataan de gehoorzaamhyd van goede werken
vergeldinge uyt rcgtveerdighyd toegezegt word. ~
ThejJ. I. 4-7. Op dat je weerdiggeagt werde des Ko-
ningrJk.sGods. .Alz..oohet regt is '7 God antapodounai,
'lJer~ruUinge",'wgelden, den genm di u verdrukken.
En u di verdrukt word, verkwikhnge met ons, enz..
Ziet oak 1 Kor. 9. 27. 2.Tim. I. 12. 2 Tim. 4.
7,8. Bebr. 6. 10. Iak. I. 12.. Openb. 2. 10. Al-
zoo dat God gezegt word een regtvcerdigc Regtcr, en
een nict-aannemer del' Perzooncn in het oordee! van
vergeldinge. Rom. 2. I I. -Want daar is geen aanne-
mJ'ngedesperz.oonsby G.cd. Gal. 2. 6. God neemt den
per:::.oondes menjJenniet aan. Hand. 10. 34. lkverne-
me in der waarh.Jd, dat God geen aannemer desp~..•.
~oons is.

4LUytde vergelding, di gezegt word te zuHengcfchi••'
den naar deev;eqredighyd dcr werken, waar naar God
emen igelyk vergelden z.ol1tlaar%J11 werk. PI 62.. Ij.
Matt. 16. 2.7. De Zoone des mmfJen z..a/koomen, 'en
als dan :::.alhy een igelyk vergelden naar ZJndoen. Rom.
2. 6, 7. welke een ige1Jkverge/den z.al naor gne w~-

,J.~n. .I K or:.3. B.. Ben igelyk z..alz..ynenloon ontvon.••
gm naar Z"lnen arbeJd. Ga/. 6. 7, 8. Want otuo wa'

Ee C , ~
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~..,,, - .."il me1fjfe:<:.afl,yd, dae z..aI hy, ook. maayen l em:... Opmb.

2.:2..U. Ook~word dev.ergelding gezegt te ZUllCH ge-
[<:hidennaar.de w.aardigbJa der U/erken. Luk. 10. 3')'
Di w(Mrdig z..ullen geag! yn ai. eewe te verwerven,
enz... 2. Teff. I. ). Opalltgr waaraig geagt werde del
Koningryks Gods. Openb. 3. 4. Di hunne kked~ren
niet bevlekt hebben~ en· z..yz..ullen met my wande/en in
witte kleederen·:· overmits z..,het waardig :gnv

e. Uyt den zaamenhang tu1fen het-leven en de werken,
zoo dat dewerken zyn de voorwaarde van het cerfi:e.
Matt. 19. 17; Wi/t.gy in het /even ingaan, onder-huud
d~ geboden. En in'tvervolg; zi aok, I Tim. 4. 8.
1a de werken zyn de oorzaake des leveos ,. het welke
ae (a) oorzaakwoordjes:,. want, om dat, dnarom,

.genog, tekennen'geYen',: 'I.iMatth.2.'). 34,35. Ell
oe goede wcrken wOI:dtn oak gfzegt de zalighyd zelV'
uyt te werken. 2. Kor; 4' 17; Gal. 6~8. Openb. 7.
14, I). Het welke de Pausgezinden afleydenals van
eeoe niwe Wet der Werkcn. Uk:. I. 2.). Di in,~ietin .
de wlmankte. Wet.., eli dervryhyd:is, di daar by blyvt,
aee:{,.egr:etI.vergetel'Ykhoorder geworden ynde, maar
een d~. des 'UlJ:rkJ,deez:.e z..algelukz:.alig %.Inin die

z:.yn doen.
2.:. Kat~ thlftn., flelligijk .houden wy vaft, dat Chrifi:us ge-

hoolizaamhyd zclv de verdin.ende.ooFzallkis vanhet·regt tell
leVien.; Met welk.e wy
a. Bewyzen tcgen de Pausgezindenen anderen, dewelke

fieHen., dat Chriftus uyt ygener naam verfchuld is ge-
wecO:gehOOl!Zaamhyd.aande Wet te. bewyzen, en dat hy
alken voor z~ z~lvverdient been ..
II.. Uyt de uytJrukkelyke pl<tatzen~ liz... 4;; 2.4,2.~. Mdt

ulvan 711J' z..egg~n, gewiffrJyk,in,den Heere '9ttge-
'1'egtighede1fenJferltte: In,dm 'B BE R E z..algeregt-
ve.erdigt, 'Word,n-,. efJ zJgbe1'fJemen,. haganjfe z:PaJ.'
lftajelt. fez.." 5+ 1~· Die. iot de er1Jeder Imegten del
HE ER EN, en.hun116geregtigh.,d is HJlmy, fPretk""
de HE ERE. Hier vandaan word hy genaatm, 1,.-·
hfY.1la, de. HEEREc ()11!{.C gereg~igh7d~/~~ 2.3'~

fa 1 CauCel" panieulae.
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'£"1'i"liy word gezegt, ons van:C-06'-gemmien te zyn)

r'gtveerdighyd. I Kor. 1.30. 2. Kor. ~. ZI. Op dat
w'JZlJwden worden ;regtvur~ith;dGods in hem. En
Filipp. 3. 8,9. De regtveerdighylt di'uyt God is door het
g%ove.

b.Uyt hetvoorbeeld van Abraham. Rom. 4. 3. En A .•'
bram geloovde God, en't is hem gerekent tot regtveer .•
aighyd. Verge1eken met Gen. 1'5. 6; En by geloovd~
in don HE E R E:enbyrekende het hem tot gereg-.
tighyd.

c. Uvt Chriftus verdienfte, in den titelvan de verwer-i
vi~g de~alighyd vaft geftelt. 4

,b. V;erweCJ.fenwyt~en detegenwerpen.
a. Om dat.Chriftus yoot zig verdiem,heeft, want daar~

-om, dOlt'Chr-ifruszig 'verne-dert heeft, heeft hem' Golt
uytermtltlten 'vel'hoogt, en· heeft hem eenen naam ge~even
,hoven aile "/lam. 'Filipp. 2.9. Want het gene imand
uyt'ygennaam verfchuld is, dat kan hy in eens anders

. plaats l1iet verdinen. . ,i '

oi,. Om dat· bet .even' ol1gerylnt is, wegens eens aLlderS
regtveel'dighyd regt\1eer~ig g~ 'te worden, als da.
een Moorman wegens eens anderswithyd kan wit ge-.
nanmt worden.

III. De Werktuygige oerzaak is het:geloov, aangemerkt niet
als ons wark, maarals het werktttig (')nzervereeniging en za~
menvoeging met Chrifius. Waar 'van daan de Regtveerdi .••
ging 'gezegt word uyt:den gelo'JVe. .R.'om. 3. Z I, Z8. fry be.•
fluyten dan dat de menJfedoor ,het geloove geregtveerdigtword»
z..onder detverken der Wet. Gal. 2. 16. Wetenae dtln dat dt:
menJ[e niet g810egtveerdigt word -up de werken derWet, mila".
doer hetgfJloove,in le~uJ·ChriJIus, ·en~. Want van daan dan
~yt.,~ gtloo-vc word,af.gcleyd ~etl'e~ 'ten JevdIll, voor zoo
veer Ions ,~ltJo" is ,ae~tJitgi~ 'tnet Chriftus. £fez.. 3. 17.
,apdm 'Cbriftus ,door bet gel~O'P)e -'in;tmle"he'rtenwoonfJ. loh. I.'
12. Zooveele hem aangenomen hebbe~,di 'heeft hymagt gege ..•.

:. ve:nkinaere.n G,'Js to 'WOPaen\'te'\V'eeteri, ,dHnf:ynen l1aatM
gelosven. .Hoofdft. 6: :f).' Di:int1iy geloolzit ';:&1 nimmermeer,
tbw-/kn. ,zoo dat overzulk'S1!eganH'egfohdfkg'der regtveer~
diglaylil, in ·llct .oogtvaerdigen 'VaD'cleG04ddYke vierfchaar,

Eez --- 8~
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Hoofd. x. 'f?f.J:i1D£/l;l#3f17E$R'D. D. If~'
.. ~1Ot1~ir word, in des geloovlgcmi-"V~eniging met Chri-

Hus. Volgens welke wa3rhyd alles, wat ~anChrifius is, met
regt ge~gt word het onzc tc zyn; c? oak onze regtveerdiging
in Chrifius. geftelt word, want df geen zonde gekent heeft)
heeft hy z-onde voo.,. ons gemaakt) op dllt wJ zowden worden
regtveerdighyd Gods in hem. 1. Kar. ~. 2.I. Rom. 8. I) !, ~.

Filipp. 3.8.9. Mitfdien moetmen hier aantckenen de dwaa-
lingen der Arminianen en Socinianen, willende, dat het ge-
loov) als eene onvolmaakte gehoorzaamhyd, gehouden moet
worden voor eerie volmaakte) en Voar de oorzaak zelv vall
het regt.
a. Welk gevoeIen wy verwerpeft)

•. Om dpt het geloov tegen de werken "geA:eltword; za.·
,alswe te vooren gezien hcbben.

b. Om dat tot voorwerp van de regrveerdiging geftelt word
een godlooze) dat is) cen mens van aIle regt verfieken.
Rom. 4- ~. De gene di niet werkt) maar gelaovt in hem,
di den godlooz-en regtveerdigt) wQrd z-J1tge/oove gereken~
tot regtveerdiglqyd. .0. 0 ,

~. Om dat wy gezegt worden, uyt het geloovf!) en door het
geloove, geregtveerdigt te worden) en niet om het geloo-
.'lie: overzulks kan het geloove niets andel's zyn) dan
eene werktuygige oorzaaK. Rom. 3.30. Nademafll hy em
eenigGadis) di debefnJdenilJe regtveerdigei'J' il.al uJt het
ge/oove) en de voorhuyd door hft geloove.

b. He~ is e~ne kOlld~tegenwerp, uyt Rom. 4· 3) ). Alwaar
het geloov gezegt word) ,toegerekent te worden tot regtveer-
dighyd.

C. Het Gevalg of Gevrogt van de toegerekende regtveerdighyd is
de genade van AANNEMINGE, waar vall :Joh. I. I2~
z~o veele hema8ngenomen hebben, dat is, aan wien hy gefchon.••
ken is, dien heeft by magt gegeven kinderen Gads te worden, dat
i'l, men heeft hy het regt gegcvcn, om zig als kindercn Gods
te gedragen, te weeten J di in %.}nennaame gelooven. Zict Rom.
8.). Efeil.. I. I)..
,I. De weJd,tflldVtJfl aanneming heeh hun opzigt op de genade

,(" . der regtveerd~ipg. I. ;Joh. 3, r.o Ziet hDegrooten Jitrr:Jaeonl'
.ae Vaderge<.(6Ven #eeft, namelyk) dat w., kinderen Goas ge-
f1aIITm ~'W4e~ .worden: enbetek~nt aUe~n1y~met eenen, (fat-. . ... . ... .. --- het
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het gekhonken regt ten leven uyt het T cfbmcnt vlocit, het
welke ons tot Ervgenaamen fielt, en eenc zeer uytvoerige en
vrye' huyshouding der ecnade opent.

2. De fchenkende en toebrengemleOar2:.lZdk.Jl:JJ.\-deezeweerdighy,{
is de V AD E R. Efez-. I.~. Di om te vooren l,eordineert
heeft tot aannemingetot kinderen, door 'Jez-us Chriflus in hem-
z.elven, nair/'het welbehaagen z-ym 1-lIillens.I loh. 3. I. Ook
is het CH R I STU S, di als Gods Zoone, Ollsaanl1ccmt
tot zyne gemeenfchap, en met den Vader, de.Maaker van
dat Tefl:ament. loh. 1, U. ZOO veele hem aangellomen heb-
ben, dim heeft by magt gegeven kinderen Gods te worden, te
weeten, di in z.ynen nrmmege/ooven. He~r. 2. 10· I 3. De'
verzegeIende oorzaak is de H. GEEST. Rom. 8.1).16.
U'j hebben ontvangen den geeft der aanneminge tot kinderen,
door we/keN wI roepen , .Abba, Vader, de.z-e/vegeeft getuygt
met onz-engeeft, aat wy kinderen Gods %In.

3. De Gevrogten zyn, zommige voorregtel1, -
a. Aan een igelyke huyshoudiog gemeerr, hoedaanigc zyn.

a. Het Regt van ervgenaamfchap. Rom. 8. 17. lndim'tll:!
kinderen 9n, Z,.80 qri 'III) ook erfgenamen: erfgenaamen
Gods, en mede-erfgenaamenvan Chrifltts. Gal. 4. I.

b.De Weerdighyd ai uvt de gelykvormighyd met God
voordvloeit, volge;.1Sdeweike wy teederlyk bemint wor-

, den.
b~ De bezond'erheden van de huyshouding desN. Tefl:aments,

hoedaanige zyn.
fl. De Chrillelyke Vryhyd: want:!. ](or. 3' 17. WafJY.de

Geeft des Heeren is, daar is vryhyd. Gaf. 4.26. leru-
::;.atem dat boven is, dat is vry. -

It. Een zonderling,.vertrouwen by God: waar door wy in
Chriftm·J;ebbett c1evr.Jm4edighyd; en den toegangmet vcr.
trouwen a,or het geloove aan hem. Eftz.. 3. 12. Rcbr,
4: 16. Ltzat om (Jail mettvrymoedighyd toegaan tot den
thrfJon der genllde, op dat w, iJarmhertighrdmogen ver-
It.rygen) en genade 1Iinden:J gm geholpen te worden ter be.••
iwaamer t}d. .

HOOFD".' .~.;.A
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~2,.1" Hoafd. XI. PAN '-~ H.J1LIGMA:JK, D;.lIi

fl 0 -0 F 0 D.E E L XI.~
-Vltn de Hdil~mA~1Jg.·

D'.E twee·.eedl:e We1daaden dcrgenade' hadden hun opiigt op den' fraat:
'. ·der genade in zyn eerfte begin. Dinu volgenhebben hun opzigt
<lp dcszclvs voordgang': .alwaar men naa te vodfcn heeftde genade van
Hailigmaaking., JJewatJrmg, ~nrerZ;,ege/ing. DE HAILIGMAA-
lONG is deder<le,gena~-w.ddaad :van de toebrenging.derzalighyd, waar
door het begia:vanllet gedrelyk-leven; _in de wedergeboorte entvangen:t
<loor hehulp:van ~t Waordcn .den H..Gccft, zoodaanig opgcwekt en
v..oordgel6,t.,wQ\ld,iuqe·,wc:rkep.~derGoQzalW;hy(,. dathet ¥lees dagelyks
meer en meer gebreydelt "en veeledeler daaden van het niwc leven uytge~
rokt worden.
A. DEN A A M moet vande homonumia J dubhelz.innighyd, gezuyvett
• ,worden. -Want daaris .eene·,zeke.re.uytw~ndige .hailigmaaking, 2 Petro

,.. 20. lnd~n·~ na dat:;::.r:4aor de kenni.ffe .des Heeren en Zaligmaaker.t
le;;;;.usChriftus, fie befmettin.gefJ;ti.erwerr(Jldo1'ltvloden~yn, en in dl!z:.el..•
'Zlewederomingewikkett p::.rnde, Val) deze1vewederom O1Jcrwonnen wor-
dm, ~OP i.r-JlaarhetJaabjleerger geworden ,dan het eerfte. Maar deeze
onze hailigmaaking is inwendig. Efe;;;;..5. 2.7. .ChriflUJ heeft ;;;;.igde
Kerk'll.oorg4ie1i, dat ~J:{;f)Uldc, h,u#g ~n ·en onberi~lyk. Deeze
Naam word zomwylen ruymer genomen, 'Z0.0 .datze de wedergeboorte
ze1vinilnyJ:;, en zomwylen in .eeneenger :Detekcnis, datze op ae eerfre
afwaffing of wedergeboorte voIgt, als I Kor. 6. II. <Jy z:.Jtafgewaffen,
!,r z.:ytgehailigt, en~. En in deeze efrft~betekenis wardle a1biergc:~
nomen.

B. DE 00 Rl AA KE.N lderhailigroaak.ingzyn,
.A. De Uytw.erkende, de Vader en Zaoo ,dOor0011 H. Geeft, Vader;

Hailigtz:.:e inuwe' wmyd. lob. 1'7. 1:7. 1 'Thej1. ). 2.3. De God
. des v.reties ;;;;.elve.hsiligeu gehecl en at. De 200n, 1 Kor. I. 30. D'

omgewo.rdenis rvan God hrziligmtlat.inge. Voeghier by 2. Kor. 5.17.
Di in Chriflus is, di is een niew [chep'Ut. £fe:,..S. 2.6.Op dat hJ;;;;.e
hailigen ;;;;.owde, enz... De H. Geeft. Tit. 3 5. fly heeft ons Mlig
·~ematl~t, naar 9ne barmher~igk1d door het bad der wederzeboorte) en
tie 'l/er'hiwinge des Hailigen aeefte~
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B. De Werktuygige, is het WoordGods, behel:zcnde niet alleen cen

regelvan·haiHghydl, maar ook de aanfporingen of verbindende rede-
nen, di het voornemen van eenreynedeven meer opwekken. loh.
17; 17. Vader: hailigt haar in uwe waarhyd: wamuwwoord is de
waarhyd.. '

C. De Voorbeeldige, is in 'talgemeen het beeld Gods, in de Wet a.f-
gefcheta:, het we1kdoor de zonde verloren zynde, wederom herfrelt
word: . Ko/; ,. 10,' DiJet (Jllnden niwen mens diverniewt word tot
kennifJe, naar het evenbeeldde-sgenen, di hemgefthaapen heeft. Efe~.
+ 2h 24. En den niwen mens aandoen" di noar God gefchaapenil.
En in 't bezonder God zelv; Lev. 19. z. (Jy ~ult hailig qn: want
ilr.de H EER'E uwe Godbenhailig. Zier Matth. ). 48. Weeft dan
gylitkn volmaakt·, gelJk NW Vader- di in dehemelen is, volm(lakr is.
Ali ook-chtHl:iIS,.. de' geen z:.ondegeaaan he-eft, nochgeen bedrogin
;;.ynen·mondgevonrJenis. 2. Petro 2. U. Voeghierby , I loh.: 2. <>:
Di :{.egtd(Jthy in hem.bljvt ,di moet ook :{.elvalzJJfJwandelen ; gelylt;
hy gewandelt, heeft. '..En de voorbeeldcn der Hailigen. wee; mJn~

. navolger.s,. zegt Pa.ulus ,gelyk:ik: C!hriftas•.navolger Den. I Cor.'I I. I.
(1:;.'1><£, GEYROG,rE.N Jet hail1gmaakrng. .

A. Eene uytvoeriger verandering-, door het aReggen by·trappen van:
de Huette der lOuden, waar door W.J ons :{.elvenreynigen van ailebe-
fmettingen d~1vl:eeren del g~.fts , volyndig~ndedeh(Ji:ligmaakingein de
vree~e Gods. ~ Koy; 7~I.

II De Oefening van goede werkcn';" waarvan de voorwaardenzyn,. .
a. Ten sp:{.igtvan hetbeginz.el, datze hunnen oorfprong hebhen uyt

het geloov. j{om. 14.2J; Al wat u.Jf denge/oove meeis, dat is.
:{.onde. Gal. 2.. 2.00 Hetgme ik:nu in't'vleeslevc', 'lMt/eev ik door
ktgeloove des Zoons Gotis. I Tim. I.)~ HttJnde del gebods is
lit:vde" uyt een ongevJnfl geloove; Hebr. II~6~ ZOffdergelo01lis
't mmogelyk God te behaaggn~

K Tm0ptigtvfl1J ~t ynde, .datze'gefchiderr ter'eere Cods.Matth .
. 5.16. La{#'Uwligt,lJitwfCo/nenvuor'f).y"'f~' ddt-~yuUlegoe-

de werkenmrJgm :u41t'./ me ,"wen'Y."at'm de l1emelen is, ver-
heerlyken. lXfir'. 10; 3 I • .At War-.gy'dSlt·" doethet ter eerenGod!•.

~ Ten op~igt 'Vande regeJmaat:
a. Kath arjin, ontkennig/ji,., datze niet'zyn ethelothreeskeFlJs,een'

Jltn'fJlliltigen G'dsdi7!nj1.' Miltm: I). 9. Te vergeC71seerm :{.}'
my:, leertiarendl.le~ri'ngen, Ji'gebuden van menffinZJn; Kol. 2..

:t~; D.ewelke we/.~b~en ~et1fth.Jnrede 71rmwJshJd ill)genwil/ige";'
GodliMnJl. b. KG/A.!



~"i Hoafd. XI. VAN IDE HAILIGMAAK. D. n.
b. J(atd thfJin, ftelliglyk, maar volgens de Wet Gods: Hoorl

naar de inz.ettingen ,en regte, di ik u lee.,.aarete dom op dat gy te~
vet, eng.. Deut. 4. ~ t\~.

D. DEB Y V 0 E G Z E LEN der hailigmaaking, dewelke zyn,
.A. De Nood.::..aaktykhyd, niet alleen van 't gchod. I 71Jejf.4. 3. n'ant

tiit is de wille Gods, te weeten, u'We hailigmaakinge. Maar ook de
noodzaaklykhyd der middden. Reb.,.. 12. 14. 1aagt na de hailigmaa-
kin,re, vmder welke nimand den Heere g.ien g.al. Hier van daan is
he:', dat de goede werken, hoewe1zeniet de oorzaak vanhet Koning-
ryk, egter de weg tot het Koningryk zyn; en by gevolg, fchooll
wy niet aannemen datze verdincnde zyn, zoo agten wy niet te min
011S ze1venverpligt am di te doen.

B. De ..ZVuttighyd desze1vs, dewy1de vlytige betragting der hailigmaa-
king client. '" ,,' .' '
a. Tot vafim:uking der verkizing, gelyk 2 Petro t. 10. alwaarwy

door hailigmaaking en betragting der deugd ge1afiworden, ImS te
beneerjiigen ong.e roeping en verkig.ing Vtfft te maaken.

b. Tot opbouwing van den naafren: gelykerwys alzoo de Mannen
gezegt worden, door den wandel der Vrouwen, g.onder't 'Woortl,
gewoHnen te worden. ,1Petro 3. L "

c;. Tot voordzetting van Gods eere; Hie'/' in it myn Vader verheer-
Iykt, dat g'Y veele vrugten draagt. 1oh. 15.8.

C. De Onvolmaa.hhyd: want al [choon de hailigmaakinge van dag tot
dag toeneemt en aangroeit, zoo isze niet te min, wegens de ov:er-
blyvzelen van 't vIees en de begeerlykheden, di tegen den geeft H:ryd
voeren, nooit zoo volmaakt en volkomen, dat'r niet zelv in de al~
1crhailigfre nag gebreken o,verblyven. Het w,elkc,'VlY tegen de Paus-
gezinden, di overtallige verdienfl:en der gbede werken fmeden, als
mede tegeR anderen beweeren.
a. Bewyzende het regtzinnig gevoelen,
. a. Uyt zonneklaare plaatzen. Spreuk. 2.0. 9. Wi kan g.eggen, ilr:

heb myn herte geg.ulvfrt: ik ben reyn van g.onde. Predik. 7. ZOo

Voorwaar daar ;,S geen mem regtveerd!g op IZard" di goed doet,
,n niet g.ondigt. 1ak'3' ,2." YVj flruykelen aile, in vee/en. 11oh.
I.8. lndien wy g.eggen, dat wy geen z..ondenhe~.ben, W'f kdri .•..
gen 8ns, en de waarhrd is in ons niet.

It. Uyt de belydeni~ van de allerhailigfl:eMannen, di.de onvol-
maakthyd van hun vlees beklagen: gely~ Paulus RO,m.7. 18-2J.

,n~ ~a~ ,hy ~ y~~le:woorden. 9ver zynS 211YO~th.yd gek~:f:
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had, en over adunamian, de onmagt, en over de Wet zyner
leden,' di £hyJ voert tegen de Wet zyns gemoeds, yndelyk vers
24' uytroept, lk etendig mens! wi z.at my verloften uyt IJet lic/;-
haam dee:z:.esdoods ? Voeg hier by Filipp. 3: 12. alwaarPaulusbe-
lydenitTe doet, zeggende; niet dat ik het alreeie gekregen heb,
of atreede volTNaakt ben : . maar ik jage daar wan, of ik het eok
grypen mogt ~ enz. ' ,

b. Venfedigen het ze1vetegen de bygebragte plaatzen; als Luk. I: 6.
alwaar Zacharias en Elizabet bryde gezegt worden, regtveerdig VO!).,.

God te z.yn, wande.lende in aile de gebllden en regten des Heeren on-
berifpeiyk. I Kon. I): ). Alwaar David infgelyks gcprezen word,
om dat by aile de dagen :yns levens gedaan had dat regt was in de
Doc~endes HEEREN, enz.. Zi ook I 'Joh. 3: 9. £en i~elyk di
ttp God cgeboorenis, di doet de z.onde niet: want yn zaad biyvt jn
hem: hy kan niet zondigen, want hy is uJt God gebooren.

H 0 0 F DOE 'ELXII.
Vtin de ~eJ}Jaaring.

DEB E W A A R IN G is de vierde genadc-wcldaad van de toepar-
. flng der· zalighyd, waar door een gehailigt mens, in verzoekingen

,gell:e1tzynde, voor het gevaar van eene geheele en vollcapoflaJia, .afval
bewaart en daar van hevryd word, en deg:we yah volharding ontvangt,
door den H. Geell: tot eenen manmoedigen tegenJ1and gcJ1erkt, en uyt
,den val weder tot eene niwe bekeering opgebeurt word.
A. !let woord Bewaaring heeft niet .aIleen.plaats i~ de L~ere der V oorzi-
. nlghyd, ') ''W:mneerdenatu~rl,keof ~efcl$penedlngen 10 hunnen frand

bewaart en onderhouden wotdtn ):maar·ook 'in de Leere dcr gcnadc2

wanncer het werk der genade door den Godddyken byJ1andin den mens
onophouddyk voordgezet en ongefchonden bewaart word. 'Joh. 17: I).
I Petr., I: 5. Door de kragt Gods worden wy bewaart door het gelfJove tot
de z.alighyd, di bereyd is geopenbafl'lt te wOl'den if! den laatften ryd.

B;De Oorz.aak is de gan{fe H.Dtieenhyd" GOD DE V ADER~
'~<li'hetygendomvan ChriJ1us bewaart ,volgens ChriJ1l1sgebed, 'Job_

17: IS. #.bid u) dat J!."Ih.iflrbewaart vanden boo:{.en.Voeg hier by,
F f Fi1ilp_,
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Filipp. 1: 6. GOD DE ZOQN, dewelke zyn ygepQll>meyffende
en bezorgende ~ zegt: Dit is de wille des Vaders, di my ge:l:.ondenheeft ,
dtlt at wat hr mygegeven heefi, ik daar uyt niet ver~i:l:.e,en dat em ige-
lyk di dm Zoone aanfthowt en in hem geloovt, het eewige leven hebbe:
en iJc hemof'!Vekke ten uyterflendage. 'Joh.6: 39,40. GOD DE H.
GEES T bezonderlyk, am het werk aer hailigmaaking voor altyd in
de herten'te doen duren. 'Joh. 14: 16. Ik.z..al den Vader bidden en hy
:{.alu eenenanderen Trooftergeven,. op dilt by by u blyve in eewighyd.

C. Het Gevrogt ,en wei
.A. In't Algemeen aangemerkt, is de volfrandige volharding zelv der

Hailigen in't geheel en tot den ynden toe; dewelke wy beweeren te-
gen de Voorfi:anderen der vrye Wit, meenende H. D\r. Dat de
vryhyd van den Wil metzulk eene kragtdaadige werking van onder-
houding' en b(lw;rari~.beitaan kl1n.
a. W y fi:elIende regtzinnige Leer~ vafi,. .

(l~ U yt de Wettiffe Be1often, di toezegging van deeze genade doen..
Pftt. I I 20: 6, 7. De regtveerdige :{.atin eewig~d niet wanke/en.
z.yn herte is vaft betrouwende den HE ERE. 'Jez.. 54: 10.

Bergen z.ullen wyken, heuvelen r:..ffllenwanke/en? maar mynegoe-
dertirenh.,a z..al van u niet wyken, en het verbond mynes vredes-
niet wankelen, .;;;.egt. .dfl-.HEEREuwe Ontfermer~ 'er. p:
39, 40. Ik z..alheneenderlyherte en eewderlyweg geven, om my
te vreeun aile de dllgen, en ik z..alem eeU/ig verbond met hen
.maaken, enz... 'Joh. 10:2.'7-2.9;' Myne Schaapen, zegt Chri-.
fius, geve ik het eewige Jeven, en z.y :l:.uRenniet vcr/ooren gaan

, in eewighyJ,; en niman4 z..alz.euyt myne hfJfIdmUm, myn Va-
der, diz:.emy gegevenheeft). 'is mee~de'fdan a/len, en nimand
ltanu rukkm uyt de hand myns Vadm. Doe hier by 'Joh. 4: 14.

b. Uyt de Vallighyd der Verkizing, Waardoor het onmageJykis de
UJtverkorenente vcrlcyden. Mault. 24:24. Zi ook de aanfronds
aangehaalde plaats,. 'Joh.6: 39,4°. Want dit is de wi/Ie myns
Vaders, en:l:.. Dat is: Ditis het T efi:ament des Vaders dat vail:
is, en deszelvs willekeur en goedvinding" over al wat uyt dat
T efi:ament voIgt, eoz.

,. Uyt de kragtdaadighyd van Chrifi:us genade; 'a!sdi deeze vol--
harding . .
J. Verdient heeft. Rom.): 9, 10. brdien wJ 'l.t,anam%.}ndl-

met God vcrz.oent 9n, veel meer :utI/en u:y verz.oent :gnde-
.hehouden worden door Chrillus leven. Rebr. P~'LJ, lS· ~

z. Door
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2. Door zyne tuffenkoomfieals Middelaar, bid hy, en bid niet
. te vergeevs. L14k.••.2: 3I, 32.~ Ill. heMe voor 14gebeden, en:<:..

Joh. 17: 10, II. Hailige Vader, bcwaart:<:.ein uwen naame
di gy my g~geven hebt, en:<:.. Rom. 8: 33, 3+ Wi z.al be-
fehuldinge inbrengen tegen de uytverkorenen Gods? Chrift14sIs't,
di voor ons bid.

3. Door d~okrarigebefcherminge van zyn Koningryk zelV toe..•:
pafr. ZlJO. 10: 27, 28. .a. Uyt genade door den H. Geefl: verzegelt. Rom. 8: 16', 17. De~

z.elve geeft getuygt met on:<:.engeeft, dat wy kindere7~Gods gn,
f1:<:..- Efe:<:..I: 13. In welken gr ook, na dat [,1gelfJovtliebt.:t
!Jt ver:<:.egeltl;cwor-den met den H. GeeJi derbelofte. . Hoofdft.
4: 3o. Bedroevt den Hailigm Geeft Godsniet, door 'we/ken gl
ver:<:.egeltz.yt tot den dag der verloJ!iltf.e. - .' .

b. Verdedigen wy tegen de tegenwerpen uyt de plaatzen, dewelke
fchynen
d. Een uytrchrapping uyt het Boek desLevens te .kennen tegeven,£

.als yan '~ozes E:cod. 31: p.Delg~,m)' nu t!Jtu'Wbo~k,enz.. En
der'Goilloozen " fIal. 6.9: 29· .Ltfatfl:,e14Jtgedelgtw.(}raen tryt -bet
hoek de! levens, en:<:.. V0eg hler by Openb. 22.: 19.

b. Eenen moge.Lykenafval te onderfiellen. Waardoor Hebr.6': 4-6''-
1); eenmaaf gefmaak.t heb'ben het goede Woord God!, en verligt
:gn, en di hemel:<:.egave ge[maakt hebben, en des H. Geefti$
deelagtig geworden :gn, en de' krllgtender toekoomende eewe»
gezegt werden ook Je vaDen. Ez.ech. 18,: 26.W01:d ook ge-
zegt, dat de regtveerdige .ugafkeert van z..ynegeregtighyd, en
onregt doet. Tot een voorbeeld zy oak .Paulus, Rom. 9: 3. Ik
zowde zelv weI wenJfen, een anathema of verbanning te gn van
Chrift14s, .en:<:.. VOt;ghierby, Hoofdft. LF 15. Verdervt dief1.
met met ,!wefp't~e "voorwel~:n. ChriJ!~s3:efl()r7!e;z.if;,;;_ ,

1:. Voorbeftdel'l 'am te haa1en'der gelJ~r,., tti l}ild<1tze,getoOvthe},..;
ben, zytl ve.rlor~ng~an:.,~4e'vPOrJjeClden vim ZaIomoll~
Judas, .Filetus, Hymerieiis, cni. o(jk 'iChynente bewyzen.

~. In't Bez.(mder, naarde verf~hydenew}'zenvan waken, z.oodat de
bewaaring te weegbrengt. ,
a. De VOlharding door verfi-erking. Filipp. I: 6. VertP.ouwende, dt#

, 'by, di een goed wBrk in 14begonnen heeft, dllt vol1ndigen zal, ·en!{..
~ TheJf. 3.. 3· De Heere,isgetrqw, .,di U:{.(ll, verJIerkenen b~(laren.
illZn den Tiooz.en. "

Ff z h. Eenc
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b. Eene verniewde bekeering, door wederopregtinQ uy_tden VaI.

Pfa!, 37: 24·A1s de regtveerdige valt, Z,.Oo word hy niet wegg'-
,worpen: want de HE ERE onderfleunt 9ne hand.

HOOFDDEEL XIII.
Van de InlVcndige Ver~geling.

DE V E R Z E GEL I N G, is de vyfde genade-weldaad 'an de toe-
. pailing der Zalighyd, waar door met bdiulp van zekere panden del:'
genade, zoo inwendige aIsuytwendis,~cLAe conftientl~ of het mcdegcwee-
ten der fehtfhi weg genothen) en de zekerhyd d:erzahghyd met blyJfcIlap
medegedeelt word. .
A. De Naam, {bat, 2. Kor. I: 22. Di ons ook heeft ver-Mgelt, en het

onderpand des Geefles in.~n<.e berten gegeven .. Efez... I: 13' In welken
g'Y ook " 'na datge geloovt hebt , .z..yt verz;.egelt geworden met den Hailigen
Geeft der be!ofte. Hoofdft. 4:3° .. Bedroevtden H. GeefJ niet door we/-
ken g;rvert-ege/t z..yt tot den dag der ver/offinge. Egter moetmen weeten)
dat dceze gcnade, wegens hunnc verfchydcne betrekkingen, oak met
vedc andere benamingen in de Hailige Bladeren voorkoomt, zomwy-
len wordze gcnaamt, De regtveerdiging des regtveerdigen ttyt de werken,
'Voorzoo veel de bevrediging del' cortfcientie of gewiHe gefchkd als door
-een daad des gerigts) indcwclke de conftientie of't gewecten dc plaat$
van God bekleed: terwyl de H. Geefi:, al'sParak!eetos, de Troofrer,
het vonnis der gcnade overorengt tot de conftientie of de gewiife, en
deeze aI'sin den marne Gods ons vry fpreekt; hier van daan word di ge-
zegt, em medegetuygenijfe des Geefls met on%..eng~eH: en wegens de uyt-
.werking cler bevrediging wordze genaamt Yertroofting.

It· De Oorz..aken zyn, en wel
b .A. De Ujtwerkende, de H. Geefr. Efez... 4: 30. GJ z.yt verz.egeluloor

den Hai/igen Geeft.
11. De PVerkt'9gige, de Bondtekenen, ofhet woord der vcrtroofi:ing

<loorde Bondtekenen bevefrigt, ge1ykuyt Abraham blykt. Ram~4:
• I,~._Di het teken der befnJdenis heeftontvangen tot een z..ege(~erYegt-
veerdighyd des gelo07ls, di hem in de voorhuJd was toeger~kent: op
lath) x.owde z.yn·een rader van all, di g,lqo7/m~ ~~de''1IlIlIrb19d 9;-

. .
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We, tenynde o.okhen de regtveerdighyd toegerekentwerde.

C. Het Gevrogt, is de zekcrhyd der zalighyd; de~dke wy te~cn de Paus-
gezinden vill fiellen, dewelke ontkennen 9at Imand 111 dlt lcven door
de z~kerhyd des gcloovs, van de toekoomel1de zalighyd k;m overtuygt
zyn .
.d. Wy fl:ellcndeze zekerhyd der zaliohyd van, .

a. Uyt de genade, di de Hailige 6ecfr verzegelt en betuygt, als in
den titel. Rom. 8: 16, 17. De Geeft der aanneminge tot kinderen
getuygt met 011z.engeefl, dat wy kinderen Gods qn. Indien wy
kinderen z.Jn, z.oogn wr oak ervgenaamenGods,m mede-ervge-
nfJtJmenvan Chri.ftus, em:.. Hier van daan word de H. Gecfr ook .
genaamt, een (a) Onderpand.:

b. Uyt den ygen aard des gelo~vs. I :Joh. Flo. Di in den Z001111
Gods geloovt, heift het getuygenis in z.~ z.elv, omdat hygeloovt
heeft het tretuygenisJ dat God getuygt hef!jt"tJtm 'gH"»': Zwn. ::.Tim.
I: 12. ik weet, zegt Paulus) wien ik geloovt heb, en ik ben ver-
z.ekert dat hy magtig is mrn pand, by hem weg gelegt, te bewaaren
totdien dag. We1k ge100v veel toebrengt tot de jJarrheejia, de
vr~moedighyd, en pl~erophoria, de volle verzekerthyd. Hebr.6:
I I. Tot de volle verz.ekerthyd der hoope. H~ofdfl. 10: 2.2. Waar
door wy tot God gaan met een waaragt~e;herte) in pleerophoria, de
-volle verz.ekerthyd des geloovs. En Efez.. F 12. In welken W)
hebbenparrheejiande vrjmoedighrd, en den toegangmet vertrouwen
door hetgeloove aan hem Chrifius.

c. Uyt_dcn ygen aard det hoope. Rom.): 2. Doorwelken, J~ZUS,,1
WJ oak.de. toelerding heb6en door het gcloove totdeez:.egenade) in
welke w] .flaan, en roemen in d,ehoopeder JJeerlykhydGods. Voe~
hier by, I Petro I: 3.. .

J. Uyt de onveranderlykhyd. des Verbonds, met God .door den ge-
loove aangegaan: gelyk di guIde keten der zalighyd, Rom. 8: 28,
29· zonqeklaar overtuygt; zoo dat Paulus. vera: .38, 39. froutelyk.

. dervt vafr fl:ellen: Ik hen verz.ekel't, dat noeh ilo04, 110ehleven >
noch-ons z..alkonnenje!?e)'tkn.fWiff:Je:.I~4e GQds.,·.""e1ke is in Chri-

flus Jez.uJ onz.pn·Heere. - ," , ..:
e. Uyt de Voorbeelden: als van Abraham, di~an:de belofte11i/frGod.f

niet getwyfelt heeft door on.rgeloove:maar tsgefterkt geweefl in 't g.e-
/oove, gevmde God de eere: En ten vollen ver~ekert,vnde, dat
h~tgene beloovt was, by ook magtig was te doen. RQm. i: :'O,irI.

F:f.3. _ _ ~"Y~g
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Voeg hier by het voorbeeld van Paulus. 2. Tim. 4= 7, 8. Ik worde
nu tot een drank-offer geoffeyt, en de ryd mJner ontbintiinge is aan-
jlt£ande. Ik heb den goeden jJryd geftreden, ik heb den loopgeyndigt,
ik heb lut geloove behouden. V09rds is My 'Weg gelegt de kroone der"
regtveerdig~yd, enz..

lJ. Wy verdedigen ait ligteIyk tegen de tegenwerpen uyt de plaatzen;
Fred. 9: I. Ook lievde, oak haat 'weet de mens niet, uyt aile ket gene
dot voorz.yn oangez.igte is. I Kor. 9: 27. lk bedwinge myn lichhaam,
en brenge het tot dienJlbaarhyd, op dot ik niet eenigz.ins, daor ik ande-
re gepredikt heb, z..elv verworpely-k werde. Filipp. 2: 12. Werkt UWJ

J:..elvsz..alig0d met vree!l::-een f.even. Uyt welke plaatzen der H.Schrift
zy de onzekerhyd der zalighyd 'poogen tebefluyten.

-------------:::A:-- -.,:..---..--.--_~-~~
H 00 F ODE E L XIV.-

JI~n..de 7)y')lJ",Jig~Vl-ytlg6Jiffg .tofrvan de Tek!nen en
Zege./mdcJ .".?(•. Tiflamentso

V An de BondtekenenhliiJenwe gehaadelt op den tite! van 't Verhone!
der genade, hier nu koomen lllnste vooren ·twee St'lkramenten of Bond-

tekenen; want meer.; \Vat ookde Pausgezinden van zeven Bondtekenen
beuzelen ,erkent':rde H.. Scbrift niet. I Kor. H.: q. Wjt aile z.:Jn door
eenen gee.ft tot eon lichhaam getlo"t; en WJ'o/llJlletot eenen gee(l gedrenkt.
Waar in maar aIleen van twee Bondtekenen desN. Tefl:aments gewag ge..
maakt word, te weeten" den Doop, en't H. Nagtmaal. De Spring ..
bronne deezer dwaling is, dathct waard Sakrament zomwylen in eene
mymer.betekenitfe voorkoomt roor QUeverbm-gemheden, en verborgene
plegtelykheden; :Claarhier alleen~t V'erf(;hilvalt over de Tekenen des Ver ••
llonds cn,deZegelen dell Niwen Tefl:aments.
A. DE DO 0 P is een Bondteken der wedergcboorte, \ van God en

Chrifl:us ingefi:elt ,-'door de waffing met fioffelyk water,' eene geeftely ...·
ke afwaffing van de zon.den door Chriftu~ bloed en Geeft betekenende,

.tm .v-orzegelende ,el\ ah:oo -nrct eenen de leuze van hetChriftendom
. 'ltyt~a¥nde. ._. .

;At De Uytwendige bedining vertyfl: .
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a. EeJteHoofdftojJe, een waaragtig water, en myver zander menge-

ling v·an eenige anderflagtige dingen, dewelke de Pausgezinden
om den praal daar onder mengen, aizoo van de EuangcEffe een-
vaudighyd afwykende. Alzoo is Chrifius in de Jordaan gedoopt
gewedl:, alwaargeenige mengeling was. Matth. 3: 6, 16. Joh.
I: 33. getuygt Johannes. de Dooper, dnt hy gezunden was om met
water te doopen. Dus heeft Filippus ook met eukel water aldaar
gedoapt den gdiledenen Moorman. Hand. 8: 36.e112:.

b. De Indompeling: al~Hand. 8: 38. Di Kamerling nederdaaldein
het water. In weIkers plaats de befprenging ingevoert is, am dat
ook met het woord van befjJrengingde betekeqde zaak uytgebeeld
word." I Petro I: 2. Bet is ook onverfchiltig welk van beyde ge-
bruykt word.,

~. Dinaan: dewelke aileen de Leeraars zyn. Matth. 28: '!9. De
Doop van Vrouwen is dgraphos, onbefchreven, en alogos, buy-
ten rede.

J. De Onderiverpen dize ontvangen, zyn niet aileen de geIoovige
_ Volwaffenen, - maar ook de Kinderen der Chrifienen. .'

a. Wy beweeren ook dell- Kinder-doo-p tegea:de W(lderdoopers
met deeze bewysredenen. . _.
til. Omdat tdt de Kinderen der geIoovigen de Be10vte behoort.

Gen. 17: 7. Ik z:.aluw God 9'n en uwes zaads Gods na u.
vers I I. Hand. 2: 39. U koomt de belofte toe, en uwe hnde-
ren, enz. Als ook ~ ~nade des Geefts in de Kinderen af-
gefchaduwt, te ",eeten, want der zulker i.rhet Konjnh:Jk~
Gods. Mark. 10: 14' Verge1ekenmet Hitnd. 10: 47. Kan
ooleimand het water weeren, dat deeze niet gedoopt zouden
worden, !Ve1keden Hailigen Geeft tJT/tvangenhebben,. gelyk
als oolt.w} r Om datze ook 11et regt der hemelffezalighydheb-
ben, aIs ook van de 'aallgeboore ellende bevryd zyn ; dell
Ge~ft vanChrifuls hebberi eadOOf' demelven weckrgeboore.ll
zyn.Zt1lDwp;)~ g~.9':: :Jo';. ~: '5': "~:. ,.

h. Om dat het geWorn reDoopen van zoo'wyden uytgefirckt.
hyd is, dat het door geenig kenteken :de Kinderen uydluyt~
l.11aar veel eet influyt. Mauh. 2;8: 19.

e•. Om dat de Doop in de plaat~ ",an de Befnydenis gekoomen
IS: Kat. 2: I I, 12. In weI-liengr o()kbefneden zJt met eent:
be[nydeniJ, di zonaer hand.en:gefchied, in de UJttrekkinge de.1
lidJhtllltm der x..ondm aif vlees) door de befn}deniffr van Chri-t

jlfJ::
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flus: z.Jnde met hem -begraven in den Doop, in welken gy ook
met hem opgewekt :qt, .door het gelaove der werkinge Gods,
di hem up den dfJoden apge'u/ekt heeft. Alwaar de Apdfl:el de
affchafllng der Befilydenis daar uyt bewyfr, dat de geloovigen
des N. Teframcnts de zaak , oulings door de Bl:fnyd,eni1Tebe-
tekent j voor zig, door den daar op volgenden Doop, vcr-
zegelt hebben zowden.

d. Omdat de kleyne Kinderen ook tot de Kerk en Chrifl:usKo-
ningryk behooren: hier van daan worden zy I K or. 7: 14.
hailig gClegt te zyn; dat nu deeze hailighyd zaligmaakende is,
blyktuyt het'Vonnis 't welk Chriftus ,zclv over de Kinderkens
uydpreekt, Matth. 19: 14.zeggcnde", derz..u1ker is het Ko-
ningryke der heme/en.

L. Verdedigen .wytegcn de te~nwerpen : Want zy ddngen aan
a. Dat de Poopelingen alvoorens moeten onderweezen worden:
Matth. 28: 19. Gaat dan heenen, rnatheeteu[ate, orlderwyft aIle
Volkeren, dez..elve D()opende in den Naame des Vaders, en del
Zoom, ende des Hailigen G.eefte$. Zy houden ook aan, datzy
eerfr ge100ven moeten enboe.tveerdighyd plegen; het welke de
Apofl:elen veeltyds vereyffen. .

h. Datzc de betekende zaakniet verfl:aan, en dat de Doop over-
zulks in de Kinderen van geenig nuttig gebruyk is.

c. Om dat de Kinderen geen bekwaamc onderwerpen zyn om de
Wedergeboorte te ontvangen.

B. De Inwendige werking befl:aat .
I. be de Vtrl%..egeling. En alzoo

a. Betekent het Water Chrifl:us Bloed en Geefl:. IKor.6: II. 61
gt aJgewa(Sen, gv z..yt gehailigt, gv %..Jtgeregtveerdigt I enz...
Ez..ech. 36: 25. Dan z.al ik reyn watrr op u JPrengen I en gr z.ult
reyn worden: van a!le uwe onreynighe.den, en7:.. Welk Water
is het bloed van Chriftus :Jez.us, des Zoom Gods, 't welk onl van,

. a/Ie z..onden re;nigt. r Joh. J:. 7· Poet hier by Pf. 5I: 9.
b. De Indompeling betckent de inlyving ell vereeniging met Chri-

fius, en de daar uyt voordvloeijende genade van wedergeboortc,
en regtveerdiging :. ~~o.owas Joh~nne.s doopende, en predikende '
den doop der befeermg tot vergevmge der z..()n~en. Mark. 1: 4-
Hand. 2: 38. zegt Petms, Bekeert u, en em egel]k van u wer-
tk gedoopt in dennaame van C;hrifluJle%..us, tot· vtrgevinge de-I

.. l;"onden: m gr 7.,ult de ga'\le '\Ian den Haitige.n Geaft Dntvangen.
"joeg
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Voeg hicr by, Hand. 22. 16. Stantop, laat u doopen, en vwe
:t:.,onaenafwaJJen, em:.. Tit. 3. 5'. Heeft om' :t:.,alilgemaakt,.
door het bad der wedergeboorte. Efe:::..5'. 26. Haar gerrynigt heb~
bendedoor het bad des waters door 't woord.

II. I i1 de Uytwerking: tcn de.ezenopzigt
a. Brcngtzc tc weeg niet dan de aal1ncming in het Verbond; waar

door wy tot een lichhaam, teweeten, der Kerk ,gedoopt :gn.
I Kor. 12. 13.'

b. Eenc kragtdaadighyd uyt het gewerkte werk te fiellcn, IS een
vcrdigtzel Jet Pausgezinden en Lllteraanen.
a. W dh kragtdaadighyd wy verwerpen.
. I. Om dat de kragtdaadige gcnade niet altyd op den Doo~

voIgt, als blykt, uyt het voorbeeld van Zimon, di hoewe1
gedoopt, egter in zyne godlooshyd volhardde, hebbende
gem deel noch lot in het woord; want:gn herte niet regtwas
voor God. Hand. 8. 13. 2 I.

z. Om dat de genade voor af vereyfi en onderficIt word, maar
geenzins uyt de natufJrofygene wezentlykhyd op den Doop
voigt. Alzoo wygerde Filippus den Kamerling te Doopenll

ten zy hy alvoorens uyt ganjJer hertegeloQvde: nan wien hy
andwoordde; ik gelo()ve dat ')e:t:.,usChriftus de Zoone God$
is. Hand. 8. 37. 38. Doe hier by Hand. 10.47. LRom.
4. I I.'

3. Om dat de inwendige en uytwendige oorzaakens der afwaf..
finge onderfchyden zyn. Matth. 3. I I. Ik doop u wet,
zegt Johannes de Dooper, met Wf:ltertot bekeering: maar
di na my koomt, te weeten, Chrifius, :t:.,alu met den hai-
ligen Gee/l, en met 'lJuurdoopen. En wy omkennen dat de
uytwendige afwatung zalig maakt. I Petro 3. 2 I. WanY'
van het tegenbeeld, de doop, om nu behoud; niet di eeneaf-
lrggingeis dervuylighyddes lich~, ,m~ di eent vrage
U eene'f'goedj>.r:mJmntie afge1tl'!fe:.tatGfJd,,door')e~usChri ..•
flUJ opftandinge. . ,

4. Indien de Doop, eene oorzaak van de genade clerwcder~
geboorte en regtveerdiging was, zoo mo\:fi: di of de uyt-
werkende, of de vet'dinendc, of de werktuygige oorzaak
zyn, want anderzins word. di van alle veroorzaaking uytge-
{loten. Nict de Uytwerkende, wapt di is.God alleen: Wi
.klln de z.onden vergeven, dan God aileen? Luk. 5.2.L. Niet

GO' d:
, ~ .,4
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'.; . de Jif"erdi;mule, 'nademaal di Chrifl:us al!een 1S ,'w~lken God

1)(J(WgN/eI1i.he.eft tot e.enver:C(Jeningedoor het geloove in :gnen
bloe.de Rom.;.:!. 5. Noch oak de nTerktuygige, als dewel-
ke het geloove aileen'is.

b. Verdedigen wy tegen de tegenwerpen uyt de plaatzen, Hand.
22. 16. alwaar Paulus gelafhvard, op te ftaan, en hem te laa-
tendoopen;,. en z.;yne'z..ond~nafw.affen,. aanroepende den naame
des Heeren. En Efez. ). 26. word VW1 ere Kerk gezegt, dat-

,ze gereJnigt 'Word met het bad des wt1ters door 't woora.. Voeg
hier by, Tit. 3. ),. Zalig gemaakt te worden, door het bad
der wedergeb(Jorte. Joh. 3'}' VOfJrwaar, voorwaar :cegge
ik u) zoo imrmd niet gebooren word uyt water e.ngeeft, hy kan-
in 't J(oningryke Gads niet ingtlan. Alwaar zy tiet water ver-
ftaan van den uytwendigen Doop, en de wedergeOoorte door.
de:len Dcop' voordgehragt:t:e worden beweeren, en alzoDde
eewige zalighyd daar van afhaIJ>gen.

c. De Aandoeningen van den Doop zyn.
I. De N()()d:C(laklykhJd.

I~ KntharJin, .ontke-nniglyk, nietv:an. eene voHl:rekte noodzaak-
lykhyd des Mitkkls, waardoor di niet gedoopt zynde fierven,
van aile zalighyd dytgeflotcn zowden moetell worden; gclyk de
Pausgezinden droamen. '
a. Het tegendeel bewyzen wy daar uyt,

aa. Dat zelV de Befnydenis van 'zoo graaten noodzaaklykhyd'
lliet was. Want doorden.ganileLl weg der Woefiyne is lli-
man&&.M:mlyk,w<lS;befneden. Zi:Joz:.. 5.5,6,7.

bb. Dat de Moordenaat: nan het Kruys zon.der Doop zalig ge-
wordm is.. Luk~ z 3· 43' .

(fe. Om dat de Doop de genade niet aanbrengt, maar di 00-
derftek en verzegelt, gelykboven bewe:ren is.

dd: Omclatde oageloov'ighrdaUt:eltde zalighyd uyt£luyt.
Mark. It>. 16'. J')i gel()o'Ut-z.:al,hebben, en gedoopt :cal qn,.
:<oal :ctllig worden. Maar _di niet geloQvt, Mt verdoemt
worden.

b. Ook helpen de bewysredenen niet, .
11. Uyt'de plaatzen, Gen. 17. 14. Alw2ar wat manlyk·is, de

voorhuJd -bebbende ,wiens voorhuyds vleeJniet x..al be[neden
. worden, de:celve z;.iie z..al uJt hunne V.()lkerrenuytgerooit wor"
'den:. I!J heeft Gods verbond 7JeFbr:oJien~0I.U dat 011 de be..•

fuyd~
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fnydcni~ door den Doopls verv~bge'l1';.z60 iHiynt deeze
dczc1ve rede te moeten hcbben als de' lJefhydenis. 'Joh. 3. ').
rOOr-U/Mr, voorwaar, ~eg ik. it , _ .t,!J6 imtlnd nifit wederge~
booren is urt water en Gee.ft, hy kltnin bet Koningryke Gods,
niet ingaan. Waat uyt zy d~n Doop dc'sWate.rs van de.•,
zclvde noodzaaklykhyd agtc11 , ats "taO den Gcefi, enz.

b. Om dat wy van nlitu~n, &at is, val'lgebo\)fte, k,inderen
dest'Oorns qn. Efei::..·'i· 3. " ,.,. . :,

2.. KarJt th/jitl , :f1etligiJk; erkenben wy evenwcl de 1160dzaaklyk.•'
hrd des gcbods,tegen deSdciniaaneii, cii den Doop voor eene
plcgtelykbyd, en \TOOl" ecn j6k en tafi houden.

,a. Wr: bewyzeti dai:, . ,.' '
, I. U yt h~t bevel Vaft Goa; \eh'Y~h Chtifius : van God, di

Joha\U1eS tl~Mdm heefto;n feduiJpen;;'Jo-h. r. n .Zi Mztth~
2.1. 2'5;Viln ChrifltiJ;, Miitth: 28.' 1.9. Ookhebben de
ApofieIen dell Doop haat dit regt veteyfi. Hand. 2. 38.
Petrus!teyde: beke6rt u, en een igel'lk van u werde gedooptJ

m~. Dbehier.hY~.fl~d.22. 11'5:'.,.. , " . '
t,J; .J()trl dar' deszclys" gebiifylt ~tt)1f'durerld !s, .'aIs zynde het
. - 2'ege1 viii1 OiIzegeH1&hfcHajfntetCIirifitls . .flat: 3. 27. ZOg

veele als g'Y in ChriftuiJ:e/lrtbptJ::Ji,' P"e'bt'i7 Cbriffitm aange~
aaan. I Kor. 12~.13" 117 aile ~yndoor emen'Geeft tot een
Jich&tJltm g~doopt; ent. Oak is dezdve eperooreema tee's a••
gathee's [uJ1~idle.feooseisT;he(m, ee'! vrage :of beding ~ener goe..•.
de c(J11{cie'fttie 'iJfrifJiidegHJIeeren to.t(};J~. IJI'eir'F2 I.

'l II. .Onidat dezelv'e'V\m him~l1'a',' dhten'(feHt heeft, ge';
, Weert matt \Vohkn.' HdiJr1.8'l6". PVttt:vwhindert my, zegt

d.e geftlederi Kam'erlitlg , iediJipt t~wordrm? Doe hier by~
Hii'iJfdfl. 10. 47. Kr.zn OfJk imriria 1M 'Wdter weeren, dat dee.•

",.' ',', '~=~\;;~~U:~:~~ll:l~~~et~~:c~~.ftGeifi ont~

b. Vcrdeditren.heE'~~ae't~f\~¥.J?~n;\~d~~1k~:q ~oome~
'ami re dnogeti;,' "', " '., '.":' "
4. Dat de Apofielen en de 70. Lear1ingcll niet gedoopt ge~

weefi lvn. ',
b. Dat Pa~lu~ ook tegt, niet ge~ond'engweejl te 'Z.Jn, om t~

'. Joope,n. I Kor. I.: 17· '. "," " 'I

II. De Eenhyd, volgcns'de wdke den ])cJap' nret-thoCt hetIiaalt wor-!
den. " , , 1". J: " • '.v

Gg ~ fl. H~t
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Hoofd.~!V.,~EdN.:'!lEVTTWENlJIGE D.n~
a.Bet welke wy gemaklyk bewyzen konnen,

I. Ollld<}t'reenDoop is. Efez... 4.5. ,
~. Om dat de Doop in de plaats det BeJilydenill gekoomen is,

di maar eenmaal gefchiedde. ' .
3' Om dat di een teken is van de Inwijing in Chri1tlls Kcrk)

dewelke oak maar eens gefchied. I Kor. 12. 13. Waar door
. ,wJ aile door eenen Geeft tot een lichhaam guioopt :gn.

b. Verdedigen tegen de tegenwerpen , uyt de plaatzen, Hand. 1.
41. Di dan z..yn woord geerne oanlZamen, wierden gedoo/,t, enz...
Alwaar zy vermoeden, dat'r onder de gedoopte oak gewee11:
2yn, di van Johannes de Dooper gedoopt wall,ren. En Hand.
19. 4- 5· Alwaar Paulus ingevoert word te zeggen ; . 'Johannu
doopte 'J,IIelden Doop der bekeeringe, z..eggende tot het volk, dat
z.y gelooven z..ow4en in h(;rn , ,di na hem kwam, akou[antes, [an-
tes dl, di hentJhoordm, in de;plaats van hoi ,de akoujantes, d~
gene dt hem heorden , te weeten, Johannes, wierden gedoopt ift
aen naame des Heeren 'Jez..us. Namelyk van Johannes zelv.

III. De Gelykvorn:ighrd; v~lgens dewelke wy v.fi frellen, dat de
, Do,op v:an 19haP.;B<tS.v,andezelvde ordening enweerd,jghyd geweefr

is " aJsqe:Doopv~n ChriHus en de Apoffe1en. Het welke wy te-
gen 'de PapiHcn en Socinianen '
a. Bewyzen.

I. Om dat Chrifius met denzelven gedoopt isgewceH. Matth.
3· 15·

:t. O,mdat aile de wezentlyke deekl}.~dc:ze1vdezyn. De InHel~
kr, God. [Oh.,I.3;h God, zegt Joh,mnes, di my gez.on-
aen heeft, om te doopen met 'J,llfilter"fn+.; .pe plegteIyke ma-
niere, in den naam van Chriftus. Hand.'I 9.4, 5. Zi het e-
ven te voorcn gezegde.De Belovte van vergeving der zon-
den) en het ve~eyHe, namelyk het geloov. J.,uk. 3· 3. By)
te ,Weeten, Johannes, predikte den doop der bekeering tot ?/er-
ge?Jil1ge,der z.on4e.. Zi ook yet;g"7,, 8. ,,:

b. Beandwoorden ligtelyk de tegenwerpen, waar mede zy ccn on-
derfchyd aandringen.
a. Van [(rfIgtdaadighJd: dewyI Johannes zeyde, lk doop wei

met water, maar ChriHus z..dl u doopen met dm hailigen tieeft
en met 'ZIuur. Matt}). 3. II.

b.De Plegtelyke marzire; om dat m~n niet led\;, dat'Johannes
•• '7;"" gedooJ?t hecft in dell naam der Dri-ccnhyd. .



D. II. PERZEGELING. Boofd. XIV.~ ~!3'~;
c. De Onderwerpen; om dat de Doop van Johannes aIleen tot

de Joden, en niet tot de Hydenen behoorde, en zyne af-
koomft fehynt ontlcent te hebbcn van den Doop der Joden-
gcnootcn.

B. HET HAILIGE NAGTMAAL, is hettweede Bondtekell
des N. Tefl:aments, het welke der Voeding genaamt word, van Chri-
fius ingcftclt, waaf door onder de gedaante van Brood en W yn, ten
gebruyk van fpys en drank overgebragt moeten,de worden, het T eJh-
ment der genade verzegeh , .en de gemcenfclaap van Chriftus verdienfte
beveftigt word.
A. Desze1vs Naamen zyn vee1erly en verfchyden: want het word ge-

naamt het Av(mdmaal diu Heeren. I Kor. I I. 20. De Tafel desHee-
ren. I Ko7'. 10. 2I. De Erekinge des Broods. Hand. 2. 42.. EuliJ-

, /Tin, z.egeninge, Euchariftia, dankz.egginge. Matth. 26. 26, 27.
. B.oDe Regtzinnige Leere erkent,

A.A. Tot Stigter en Iafteller, den Heere Jezus. ]j Kor. II. 2h 2),•.
De Heere .{ez.usnam het brood, em:•.

BE. De Uyterlyke Tekenen, of de fl:offeder Bondtekenen tc zyn,
a. Gemeen Brood. Hand. 2. 42. I Kor. 11. 23. dog zoodaanig,

dar hetkon gebroken, en a<1nde gemeene Difgenoten uytge-
deelt worden,. waar van daan het hrood, dat wy breken, dege-
meenJChap van Chriftus genaamt word. I ](07". 10. 16.

b. Wyn. Matth. 26. 27, 2.9. Wyn met water gemengt" word
nergens in de H. Schrivt vereyft.

ce. Di Handelingen zyn
a. Der Dinaaren, welkers werk i's,

I. Het Brood te nemeo, .te zegertcll, ...ecbrcken y en uyt te
deelen. Matth. 26. 26. Luk. 22. 19.

2. Den W yn te nemeo, ~e zegeneu, in te fchellken, en oycr
te geven. Luk. 22. 20. ..,

b, Der gemeene Difge1!Cloten, hoedaa~ige~yl:1allegeloovigen·, di
r etn befehyqen ~W ~~!l.' .l!~fff.;;:tJ,.'2.~.•)welkers doen is,

1. Een ,tolv<1eBl:oo<taante peJDoCn,,~··ente eten. Matth. 26. 26.
Nemet s ctet, enz...

2., Den Drinkbeker aan te nemen,· en daar.uyt te drinken. At~
waarmen tegen de Papifl:en aantekenen moet, dat .de Leken
van den Drinkbeker niet moeten geweert,worqen.
a. Dat dit van de Pa.\1sg.,ezin'dcl1'gefchied, bewyzen'wy,

a. Tcgen hct"ytd~~<:lyk bevel vall C;hrillus. ,Mat/h. :6~
. Gg 3 .. ,. ?-1~



~j 8 Boofd. XIV. PAN i])E 7JTTWENVIGE D. II•.
'27. Drj1!ktalle dallr uyt. En van Paulus. I KfJT. I X. 26.

b. Tegen het voorregt der Chrifi:enen) £Ii er.vgenaa~en
. van-net Tefiament zyn. Luk. 22. 19. Dat IS mJn Jzch-

haam, )t welk voor u gegeven word) te weeten) aan
dewelke ik, by wp:.e van een 7 eftament, het Koningrylce
"Verordineere, gelykerwJs my de Vader verordineert heeft.
vers 2.9. Ziet Gat. 3. I). en di aile gezegt worden, ge-
dtenkt U 7;.JtI. I KfJr. 12. 13. en aall dewelke de bete-
kende zaak, toekoomt, namtIyk, eJJri.ftttsvlees te eten,
en 9ft bloed te drinken, di hebbenhet eewige leven. !Db.
6. H.)4.

b. Verde-digen wy tegen de koude uytvlblgten, aIszezeggfl1;
a. Dat Chrillgs en de Apoftelen blood aUcen uytgedeelt

hebben.t-u~. 2.4. 30• Ats I~ met hlltlr, te Emous,
aant.at, nam by het IirDOJ,,- ugende het, eng,cbrokenheb-
bende. Jaf het haar. Hand. 2.. 42.. ZJ 'Wallrenvolhar-,
dcnde in de brekinge des broods, em:..

b. Dat h¢t te vtecten ·fraat dat de Leken den Wyn fiortcl1
lOOgten. - . . .

t. Dat het genog is o!h te leven, tlat'imand Brood eet:
foh. 6.) I. III ben dat leve»de brood, z.,oDimandvan dit
brood eet) di z..aJin eewighyd ~even, enz...

DD. De Qmflandigheden
a. Van Plaats: want het moet hedwllt worden in eene zaamen':;

koomfr vall gdoovigen, aan eene getneene tafe! ; Ais gr b) een t

te :t:..aamenkOfJmt, pm:•• :r Kor. 1x. 20. .
- b. Van deri Tyd :het rrtoet veelmmtlsgef.chiden. naarhet voor~'

becld van de Apofiden. en de eer{fe Kerk) dewelke dagelykJ
eendrtigtigljk in den Tempel volhtzrdmde, en broodbrekende, en?:;,.:
Hand. 2~.42. 46..

EE. De Betekende Z~k.
Q. Van de HoMdfioff'cl1. . Altoo ~ynhet gebrooken Brood) ell

de ingefchonken W yl1, zinnebeeldefi Vah Chrifrus verbroken
lichhaarnen vergoten bloed) 2. ](or. I I. 2.41 2 ~. Dat is myn
lichhaam ,dat voor u vetbroken word. Dee/{,edrinkhker il het
Niwc Teflttment, in ntJnen bloede) enz:..

b, Van de Daadeil.
. I. Van kauwen en drinken) dewelke eene geefre11kegemeen";

. fchap 'van Chrifiu5 bloed en lichhaam-door den geloove te
.," kenuen geven. I ](or. IX i 24, 2). 2. :Van
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2.. Van de Oefening; welkers doen is, Chritl:us claaraan te ge-

dcnken. I Kor. 1[. 24. 25. Doet dat tot mynergedagteni!Je.
En den dood V<lIl Chrifills te verkondigen, want z;.oodikwitr
als['I dit brood zult eten, en deezen drinkbeker zult drinken t

zoo verkondigt den dood des Heeren tot dat !:?J komt. vcrs 26.
C. De Onregt,zinnige Leer~ is voornaamelyk del'Pallsgez.inden;. van de-

welke wy dnderlye dwaulmgen aan te merken hebben.
1. De Tegenwoordighydvan Chriflus lichhaamin het Nagtmaah

welk gevoelen wy tegenfpreken, . .
a. Om dat het tegcn de H. Schriftuur aanloopt, di vafi fielt,.

dat Chriftus lichhaam in de Hemeienis, en waarfchuwt, van
niet tc geioovcn, dat hctop de Aarde tegenwoordig is: ge-
iyk dat betoogt is in den .ArtikeivanChriflus Hemelvaart;
ziet blad 157, q-&. En Mattb. 14. 26, '1..7. Vergeieken met
Luk. 17. 22.

,. Om dat het tegen de rede ftryd, deweike geene tegenwoor-
dighyd van een lichham, zonder in een piaats en uytgebreyd
te zyn, aanneemt. .. '.". om dat de verbor~tf,yd af'lle! Nagtmaal gcene andere te-
genwoordighyd vereyfi ,dan eene geefrdyke ,voor zoo vee!
het dient tot eene geefieIyke gemeenfchap,
De Tegenwerpen zooder Papifiet:t, ais Luterifen)' hebben we
boven in den Artykel- van de Heme1vaart gezieu.

n. De (a) Overzdvfl:andiging, dewelke
a; Wy befiryden, . .'

I. Uyt de H. Schrivt, l~taarencfe; aa( net'Brood en de Wyrt
·van de gemeerieDifgenoteri aange00men>word. Matt. 26. 29.
Mark. 1+ 2~. I Kor. 10. 16. Hoofdfl. 11.23.

II.Uyt de evel1redenhyd en over.eenkoo'm{t d~ geioovs, de-
~dke,~il,< dat..wy $~1Q()~~11'" d~.~l1r~.:~~hhaam in den
HemeF., 'tn.:gtenttm.'. on.'Ii.e·A.~tte1S.';· 6..~yk,.~yQa.t. ook aan-
gaande' ~ r>waaJ:-lem;~t.a~~hrffim:·te~ri~dighyd ~ewe-
.zen hebben. Vergdyk '}iter mede oak 'Eklir. 8. 4. Indzen h,
op de Marde Wtn , z.,oozowde bJ :ulvgeen· Priejler gn.

UI. U yt den ygen aard der BpndJek<:nen,. weIkel'Sdoen is, de
genade te kennen te geven ..en te ver.zegeien, en op di, en
geene andere wyze, deza~ ~e1vaa.llte brensen, of te ver~
ge1yken.,

'a) Transfilbftantiallbt



Hoofd. XIV. V.AN 'DE rvrTWEN'1JIGE D~ II.'
IV. Uyt de r~de, dewe1keniet toe1aat, dat Toevallen zonder

Ond;:rwerp zyn lOwden. Of dat een en het ze1vdelkhhaam
op meer plaatzen te gelykzyn kan. Of dat een Iichhaam of>
de wyz.evan ecn geefi zow konnen aanwezig zyn, enz.

v. Uyt de gemeenen zin; want de fi:offebeh.oud hunnen reuk,
fmaak, en koleur van Brood en WYl1.

b. W y verdedigen ons gevoden tegen de bewysredenen, ontleent
I. Uyt de plaatzen. Matth. 26. 26. AIwaar Chri£l:us gezegt

heeft, Dat is myn lichhaam; waar mede zy bcweeren by hen~
va.fi:gefi:e1tte zyn, dat dat gene, 't welke hy tu{fen zyne vin-
gercl1 hicld, nu zyn waaragtig en ygen lichhaam was. Joh. 6.
50-56. dat Chrifi:us gezegt heeft, dat hy zc1ven zyn vlees,
de waare fpyze en 't Brood was.

2.. Uy,t de rede, ,waarmede zy aandringen, dat wy alleen het
Brood en de W yn ontvangell) indien claarhet 1ichaam en't
bloed niet by zyn.

3. Om dat God almagtig is.
Let wel: dat genogzaam dezelvde redenen van klem zyn te";
gen der Luteraanen {a) Medezelvfrandiging.

III. Het Offer ill de Mis: waar omtrent dePausgezinden vaG:frellen;
dat de PrieG:er, onder de gedaantens van Brood enW yn ,. dage-
"iyks Chrifrus lichhaam en bioed, opoffert, tot een waar Zoen~
offer ter vergeving der zonden, zoo van levenden, a15dooden.
a. W y verwerpen .dit gevoelen, am dat het aanloopt,

I. Tegen den ygen aard der Bondtekenen; want eeneOfferhan;
de geevt te' kennen, den dienfr eenes menffes, tot God op-
klimmende; maar eenSakrament of Bondteken zegt Gods
genade, tot den mens nederdalende. Maar nademaal God in
het A vondmaal aan zync ervgenaamen eenige hemeHfe gaave
fchenkt_, zoo blykt, dat dil:niet moet geagt worden als cene
Offerhande, maarals cen Bondtekeo, 't welk di gaave, van
ChriG:us voor hen ou verworven, verzegelt.

I I. T egen den ygcn aard der Offerhanden, dewelke iets zigt .•'
baars, dat verbroken word, vereyfr " het welke hier geen-..
ZillS is.

iII. Tegen de Huyshouding des N. Tefi:aments, dewelke gee";
,. ' ne verzoenende Offerhanden toelaat. Hebr. 2- 2.8. HooJdf1.

t • !O~7-10. Inzonderhyd na datcen cenige Offerhande allesvol;
, maakt
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maakt heeft. Hebr. 9. 26. Nu is hy eenl14aalin d~ vo!Jn'dbi:'
ge der eewen geDpenbatrrt, om de :::.ondete niet te doen doo,-
x.ym z..elvs offerhande. En Hebr. 10. 14. Met·eene offirhande
heeft by in ccwighJd volmaakt, elf:::'. Voeg hier by 'Joh. 19.
30. 'Je:::.us:::.cyde, het is volbragt. Gal. 3. q. Waarom'r
nu heeden oak geene Priefieri zyn. HelJr. 7. 24. Dee:::.eops
dat hy in eewighyd b!Jvt, heeft een onverg(lngelyk Priefterdom.
Datis, Chrillus geevt zyn ampt en plaats aan geenen ande-
ren over: want dat de Leviten malkander in het Priefierfchap
agtervolgden,. was wegens hunne dood, di Chrifius, cell,
Pricfier in eewighyd zynde, niet ondergaat.

IV. Om dat het is euchariftitl, fen Dank-offer, tot gedagtenk
van Chrifius Zoen-offer. Nu efl1 Zoen-offer en Dank-offen
kan niet te gelyk zyn. . .'

h. Ook helpt het hunne zaak niet, <tat
I. In het N. Tefiament Ofl:erhariden heloovt worden, 'Je~.I"~'

2 I. De Egiptenaaren z..ullen den HE ERE dinen met flag/-
offer en [pp-oJfer. Mal. I. I I. Van den opgang der Zorine
tot haaren ondergang, :::.almJne. naame groot :yn Dnder de Hy-
denen; en aan aIleplaat:::.en i:..almJnen naame reukwerk toege"-
bragt worden, en rcyn [Pp-offC'I'. Ook worden Priefieren' in
het toekoomende beloovt. 'Jer. 33. 18. 09kx.al den Levitifft1t
Priefleren, van 'tIoor myn aangedgte niet werden afgefneden)
tlen man di brand-offer offere) en up-offer aanJleke, en ]lagt .•

" DJferbere;de aile de dagen.
~. 'Dat de A.pofielen gezegt worden gewcefi: te zyn leitourgou11A

tes, offerende, of (ie Mis hedinende.
3. Dat het Offer van. Mdchizedek voordgehragt heett Brood en

Wyn. Gen. 14. 18, 19. en dat ~oo het Offer van de Mis
". voorgcbeeld is geweefi.

\ 1:.Dat het Paas-lam een Bondteken ge~~ft ~~. en 'niet te, min
een Of.£erhande ge'b1evexii,..· •, .," '

ROOF!»
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f141. Hoofd. XV. VAN?)E HEERLiKM. D.n,

H 0 0 F 0 DEE LXV.
Van de Heer!y(mlCf4~1)g.

VOL G T nu de laatfre weldaadder genade, opzigt hebbende op den
fiaat van volmaakthyd, en tegengeffelt tegen de firaffe door de zonde

verdient , naamclrk DE HEERL YKMAAKING, di de zefdc
weldaad.van:de toepaffing der zalighyd is, den waarIykgeloovigen Mens,
uyt dit leven vertrekkende, zoodaanig van de firafle bevrydende, dat hy
voor eerfi ten aallzien zyner zite onmiddelyk in denHemel, de woonplaat-
ze der zalige Zilen, opgcbeurt; daar na de>orde tuifenkoomende opfran-
runge des lichhaams, tegelykin ziel en lichhaam, met de eewige heer.•
lykIlydbegcnadigt en bekroont word.
A. Dit woord koomt in deezen zin voor, Rom. 8: 17, ja. Di hy geregt••
. 'lJeerdigtheeft, deez.e heeft by ook verheerI:Jkt.
)3. Wat de iaak zelv bdangt; zoo ftellen wy vaft, deeze heerlykmaaking

te gefchiden.
.. ..A. Ten aanz.ienvan den gee.ft()ft.iel, door den dood van het lichhaam

afgefchyden.'
I. Belangende het aanwezen van den geefi:, ftellen wy vaft, dat de••

zelve n3 den dood over- en aanwczig-blyvt; en geenzins vernitigt,
en va,n kellnis en denking beroovt word.
HE. TEE R ST E word tu{fen ons en de Sociniaanen ingefchil
getrokken, ·fielIende zy, dat de geeft na den dood des lichliaams)
vernitigt word.
a. Welk gevoe1enwy wederleggen, . ' . .

< I. Uyt de onftervelykhyd van de zieI, di met het 1i~~haamniet
kan gedood worden. Matth. 10..28. Vreeft u <metvoor de
genen di het Jichhaam dooden, en de z.ile niet konnen dooden.
Voeg hier by , Eoofdft. 22~ p.. G~d is niet een God der
dooden, maar der levenden.

1 I • U yt de voorbcelden van di overgebleven zyn; als 'lJan den
Moordenaar, di op den dag zyns doods, met Chrifrus,. oak

"C;.I (;: ,,;.: gefiorven zynde,. in.·he~Para~rs geweeft is; het welke niet
Clanten opzigt van de zile, nog overig en in 't leven zynde,
heeft konncn gefchiden. Luk. 23. 43. Yoeg hier by, het

yoot;<
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voorbeeld van Lazarus en den Rykeman, Luk. 16: :?:?~:?3"
em:.

II 1. Uyt de overbrenging van den geefi tot God en Chrifius:
Pred. u: 7. Dat hetfiof weder tot aarde keere, als hetgeumfl-
is: en de gee(f weder tot God, di hemge.gevenheeft. 2. Kor.
): 8. ny he&benmeer behaagenom uyt het lichhaam '9t te WOD.

nen, en by den Heere in te woonen.
b. Ook ZYnde bewysredenen, dizc hier tegen aandringen, van

zeer weynig klem.
z. Uyt Pred. 3: 19. Alwaar de tqtgangen van de kinderen deY

menjJen, gezegt worden, met de bee.ftengelyk, en eenerlrete
gn : gelyk di (lervt, z.ooftervt deez.e, em:•.

1, Uyt de rede, dat.de zile v;tnhet lichhaam afhangt.
HE T L A A T S T E', is tu(fen ons en eenige Wederdoo .•
peren betwifi, wiHende, dat de zilen, van de lichhaamen
ontbloot zynde, van aIle kennis en verfrand beroovt, en aIs
flaapende zyn. .
a. W y bewyzen het tegendee1.

I. Om dat de gefiorvenen in den ge100ve gezegt worden'
tc leven. M(1.tth. 2·2: p. Luk. :?o: 38. Moz.es z.egt,
Jilt God is ·de God van Abraham, I:<.aak, en 'Jakob:
God is nu niet een God der dooden, maar der levenden,
want aIleLeven z.J hem.

'1I. Om datze ook gezegt worden vertroofiinge te ontvan~
gen, en de godloozen gepynigt te worden; gelyk het
voorbeeld ·yan Lazarus en de Rykeman aanwyil:, Luk.
16: 2,3. I Petro 3: 19. De geeflen, di in de gevange.,
niJfegn, enz;..

~ 1 1. Om datze gezegt worden tot eenen beteren {hat over
~egaan, te weten, met Chriftus te :t::Jn,het welke z.eer
wmehn.~Jle#~\.Y~I~.:r::2J. ·Waarvan.daan zy :<.ali[.
genaarnt worden. Qp.mb. 1~"q. .

IV. Om dat haa.redaaaen verhaalt worden, te weeten, ge..t
dagtig te :gn. Lllk. 16: :!.). God te loven. Openb. 7!
9, 10.

v. Uyt den ygen aard van den gcefi, dewelkeineenewerk~
zaamhyd van denken befiaat.

b. Zy brengen hier tegen in, . . .
I. Dat de gefiorvenen gezegt worden niet me~r-te 2Yn~

Hh 2. noch
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noch te denken. pral. 39: 14. WiJnd tl van my af, dat
ik my verkwikke, eerJat ik henenga, en niet meer :g.
Pjal. 6: 6. In den dood is uwer geent!gcdagte1'Jiffi:.

IX. Zy worden gezegt, in het ]iflf de-raarde te flaapen~
Dan. 12.: 2.

U 1. Te rujlen van haarenarbrd. Openb. 14: q.
IV. Dat de zite zonder lichhaam niet meer werken kan;

dan het lichhaam zander zite ;
II. Behmgende den fhat der zile; zoo brengt de Heerlykmaaking tc:

weeg, dat de geloovigcn na den dood, van allctlye flag van elen-
den bcvryd, en aanffonds de zalighyd deelagtig zyn. Het welke
wy aandringcn tegen der Pausgezinden Vagevuur, dewelke fiellen
cen derde plaats tu{fen den heme! en de helle, waar in de zilen der
Hailigen als in eenc gev~geniffi: .bewaart en opgefloten, en door
cen ftoffelyk.y.llurl··~mYiert zowden worden, tot dat zy der.God.
delyke geregtighy voldaan hebben.
a. W y bewyzen het tegendeel, am dat de Hailige

a. Gezegt worden Ie ruften. Openb.. I4: q. In te gtllln in den
vrede, en te ruften Of h(J(l'('eflizapfteden. 'Jez. 17: 2.

b. Onmiddelyk over te gaan inhet leven. 'Joh. 5: 2-1-. In de"
[choot van Abraham. Luk.I6: 22. Hoofdfl· 23: 43. Hedm
zult gr met my in'l Paradys z..yn. 2 Kor. ): 8. Rom. 8: 10.

lndien Chriftus in u-tieden is, zoo is wei het lichhaam dood om
del' x:,.ondenwille: mtftJrde gee.ftis leven, enz. Filipp. r: 2. 3.

€. Om datze geregtveerdigt uyt dit leven uytgaan, dewyl'r gee.
ne verdoemenisv,or hunil. Rom. 8:1, 33, 34. Maar ~:gn
in eewighyd volmaakt. Helw.Io: 14'

d. Om dat noch Gods geregtighyd, noch Gods barmhertighyd
zulks lyden kan. De Barmhertighyd met, om dat di niet
wiI, dilt God meer aan de zonde gedenke. Ez.ech. 18: 2.2 •
.Aile :qne 8vertredingen, di hj gedaan heeft, z.ullen hem niet
gedagt worde". Hebro'Io: 17. En hunner z.onden, en hun-
1'ler.ongeregtigheden:utI ik gee"z..j1'lsmeergedenken. Noeh ook
zyne geregtighyd, aan dewelke Chrifhis voldaan heeft-.

c. Om dat het fieunt op valife onderfie1lingen van het ondePO;
fchyd tulfen verge¢vlyke en doodelyke zonden ; tuffen de
fchuldighyd der tchuld, en fchuldighyd der firafI'ei en tuffen
Chrifius volkoome en onvolkoome voldoeniDg. .

~. De Iegenwerpen ~orde~ ontleent;t .
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1. Uyt de plaatzen , Mtltth. F25, 26. Alwaar Chrifl:us van de

gevilngenijJe fpreekt, waar, uyt nimand uykoomen zow, tot
aat h; den laatften penhing zal betaalt hebben; deeie nu is by
hun het Vagevuur, om dat uyt deHel nooit cenige verlofIin4

ge weezen za!. Doe hier by Matth. 12: p. Zoo wi geJPr9-
ken 7..al hebben emig woord tegen den Zone des menjJen, het
zal hem vergeven worden: maar. zoo wi tegenden Hailigen
GeeN zat gefproken hebben, het zal hem nict vergeven worden)
t'n7... I Kor. 3: 12, 15. Hy 7..elv, zal behouden worden,
dog al7..ooals door vuur: welk vuur zy waanen het Vagevuur
te zyn. Filipp. 2: 10. In 'Jezus naam :z:ftllenook de mien der
gener g~bogen worden, di onder de aarde Z:Jn, dat is, di ill
het Vagevuur gezuyvert worden. .

II. Uyt (Ie vertehyning der gener , di uyt d~ dooden opgewekt
zyn, dewelke, om datze uyt den Hemel met hebben konnen
wederkeeren, noodzaaklyk uyr eene derde plaats hebben moe~
ten koomen .

.11. T.EN OPZIGT VAN HET LICHHAAM, vanwelkers
opfiand OM de hoope gegeven. W~rin viy aanmerken) .deszelvs
AA.Waarhyd. ";

a. Uyt de getuyg-pJaatzen, .
I. ZOOties O. Tefiaments. Deut. p: 39. lk df)(Jde, eff fflt1(lk

levendig, dat is, I K, di het regt van leven en dood heb"
brenge met regt te weeg , .'dat de menffen naar myn goedvin-
den fterven, en zal·ook te weeg ,brengen, dat de dooden
reeniger tyJ weder teveiidig WGl'<lt'n" lJol. I 9: 16, 27 .En als
-9 nlJ fflJl1c huyd dit doorknaagt ztdten hebben, fUJIik uyt myn
vIces God t1IJnfthouwcn., em:.. .Dan. 12: 2; Veelc van di in',
flof der (J/J1'deJlaapen, 7..ullenontwaaken, em:... 807..·13: 14.
Ik fUJl7..evan 'tgeweld der helie ver/olen: lk t:Ilb:.c VYJ maa-
Icen van den dood, em:,. . .... .

u. Als des NiwenTeftamen~, 'Joh. s: :u, i82 29. De UUt'1

Noomt, in welke aile di in'de graven 9ft, 9n'.ft~mmehoorm
. 7..ulten, te weeten van den Zaonc des menffen; en zullen "1'.

gt1lJn, di bet gaede gedaan hebb;n, tot deopJitZ11dingedes Je-
vens': en di het k-waadegedaaTI hebben, tot de opftandinge de,..
verdoeme"iffe. Tot een voorbeeld zy Lazarus. 19h. U':H'-~
I Kar. 15. door.'t ganlfe HOQfd-deel. '.

J. Uyt de redenea
~.h J ~; Pti·
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1. Dcr eedl:e Belovte. Gm. 3: I). Zai de Jlangeden kop ver--

morffi'ien: het welke ook uytgelegt word door de te niet doe-
ning des doods. Hebr. 2: 14. Of dat hy den dood te niet .dom
:z:.owde, Chrifius, den genen di het geweid des doods halide~
dat is, den DUJvei. Voeg hierby, I Kor. IF 26. De
laat{1evJand di te nietgedaan word, is de dood.

u. Der Bond-belovte; Mtttth. 22: p. Jk ben de God Abra;'
hams, de God haaks, en de God Jakobs : God is niet een God
der dooden, maar der ievenden.

tIl. VanChriftus kragtdaadige Verloffing. Rom. 8: 13. waar
door wJ, di de eerjleJingen des Geefts hebben, by om :z:.eiv:z:.ug.•
ten naa de t/lJfJneminge tot kinderen, verwagtende de verioJlin~
ge on:z:.esiichhaams, .

'IY •....Vari.Gods. v.ergel?endeRegtveerdighyd, waar.d?or het regl
·u bfG4ti. ~lkmgete vergeldendengfnen,- aJ u verdru"E..

. ten, in de openbaaringe des Heeren Jez:.us van den Hemel mel
de Engelen gner kragt. 2. The}. I: 6, 7.

]JR. -Qnderwerp. .
JIIJ ••• Hetwelke aBe men:tfenzyn, de ongeloovigen tot het oordeel

der verdoemenis, en de geloovigen tot het oordee1 des.levens.
Het welke wy tegen zommigen cler·Socilliaanen verdedigen, <Ii
d' algetneene Opfiandinge omkennen.
a. Bewyzende net zelve uyt zonneklaare plaatzen. Matth. 2~: 3z:

roar hem :z:.ulienalie de roikeren vergaJert worden, em:... Ziet
boven :Joh.): 28, Hand. 24: I). rerwagtende dat'r ee118
op/ltmdinge der do,oden .wez.-m :z:.al, :z:.oovan regtveerdigen all
qnregtveerdigen. 2 Kor. ~: 10. Wj alie moeten geopenbaar~
wor:d~n 1Jo"rChrijius regterfloei, em::...

b. Verdedigende het tegen de tegenwerpen.
a. Uyt de plaats, 1e:z:..26: 14. Dood :z:.ynde, ;:,.u/len:z:.ynie$

weder leven, en overieden gnde, X"ulJenX"yniet weder op-
fJaaf1.

b. Uyt de vaO:maakingaan veelen. Dan. 12: 2. reete van di
in 't flof der aarde Jlaapm, :z:.ulJenontwaa1t.e't!.

e. Daar uyt, dat de weder-opfianding gezegt word een voor~
regt der Regtveerdigen. Luk. 14: 14. .

bb. UTaar in J in dit zelvde lichhaam, en geen andcr: tegen de
Sociniaanen ,. freUende, dat dit lic9haam.in een ander, zaI ver-
andert worden, zoo dat dit ze1vde li}:hh<lam4,l~le.d~len na..•
maals niet weder opfiolan zat. . a. W y
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a. Wy bewyzen het tegendeel uyt middagklaare plaatzen. 'Job

19: 26, 27. .Als:9 no mync huyd, dit lichhaam doorknaagt
z.ullen hebben; z.al ik uyt mJ71vlees God aanfehowwen. Den-
'Weiken ik floor mJ aan{chouwen z..at j en myne oogen z.ien
z.11llen, en niet een ander. 1 Kor; 1): 42, 53, 5+ Rom, 8:
11. Z Kor, F J o. FiJipp. 3: ZI.

b. Dc Tegenwerpen zyn genomcn uyt de plaatzell. Luk. 20; 3'"
alwaar zy gezegt worden iflngeloi, den Engelen gelyk te zullen
zyn. I Kor.6: I j. word Goa gezegt, de[pyz:.cen den buyk t~
niet te doen; Hoofdft. 15: )O~ VIces en bloed konnen het Ko-
nenkrykeGods niet beerven. Derhalven fchynt de verandering.
van dit Iichhaam in een anclernoodzaaklyk te zynr

Cc. weldaad. Want by de wederopfranding van der geIoovigen
lichhaam, word door di weldaadde verheerlyking daar toe gedaan.
I Kor; I): 40-4+ .Het lichhaam 'Word gez.aa'Yt in verdervelykhyd,.
het 'Word opgewekt in onverdervelykhyd. Het word gcz.aayt in onee-
re, het 'Word opgewekt in heerlykh'ld. En aan den ganiTenperzooll
word het eewige feven toegedaan; befraande ..'
4. In eene volkoomene wyshyd;. en als dan word digen'a3mt de

;:"iningGods; Ptal. 16: lIr En 17: I). lk z.ai uw d¥lngez;.igtin
geregtigi:Jd tJdnfehouwen, ik z.al verz.adigt worden met tmI veeld,.
als ;1 z.a/ opwaalcen. Matth. F 8. Zy z.u1.JenGod z.iell. I Kor.
IF u. fils dan zuUenwy zien Ciltngez..igttot aangez.igt. 1 :Joh.
F 2.. WJ z..ullenhem z.ien, gelyk hl is.

~•. In volkoomene Hailighyd, waar aoor'W} "dar des Heer-enf,ee/d
;n g,edaante verandert WtJrden van heerlykhyd tot heertykhyd, a/s
'Van ~'J Heeren Get. ;2 Kor. 3: 18.. En zullcn God zuyverlyk
beml11nen, want e /Ievde vergaat mmmermeer. I Kor; 13: 8.

t. Involmaakte vreugde in de genitii1ge Gods. Pf. 16: II. Ver-*
z.adinge der vr~ugJen is by u?la.ngez..igte; /ievlyW:eden z.y" in uwe

j) . retf:han~ eC'lf',g'!1c. .VoeghlC!f by M~h; ,25" 21, 2.3,'. i' ;"
D. lj1anlllghe~.l ""'{ "" . .':" ' .'
iI. Van Plaats , ckwelke Iiet Piu:adysis "of de HemeT der geIukza":

ligen. 2. KoY'. 12: 2-4. 2 K or. F r. Em hurs acheiropofeeton
niet met handen gemaakt, eewig in de heme/en. I ThejJ. 4: 17.

b. Des 7)ds; want de eewighyd word aan de zalighyd toegefchrf1
Yen. 2 Ko1'. .:r 17, 18. £en e~wig gewigte der hcerJjkhid, ~n~
;:.Kor. 5,: I. Matth. 2.5,; 46• Hebr. 5·: 9·
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DE Ervg~naamcn van de WE L DAD ENder genade ~ onderling
tot malkanderen betrokken, worden' tot eene gemeenfchap vergadert,

.~dewelke DE K E R K genaamt word. Waar van aan te merken {hat.
A. De Afnaaming,

.A. Naar Zyll Etumon) Woordoorfjmmgelykhrd; want dit word gezegt
yan eHaletn, uJtro~pen, 't welk naar'r gebruykder LXX. Overzet-
teren overeenkooll1tmet het Hcbrccwffc kah';'l vergadering: 'Ekkle,-
fia betee~ent uy.t·~tagt van het vo,orzetzeI ek, een,eafrchcydin~, en..
uyt kragt van het werkwoord luIleoo, beduyd het eene verzamclmg en
vcrgadcring. Zoo dat het is eene Maatfchappy van mcnffen, di uyt
cenige plaats of {hat uytgeroepen of afgewndert, ell tot eenc ge-

. -;me.~nte,vergadert zyn. De~~alven word .hc~ van cen borgerlyk ge.•
. bnlyk oyerg~bragt tot cen hmhg gebruyk ;:too dat eene vergaderinge

van volk,' di tot Chrifru$ Koningryk opzigt hebbeo) als een yolk
EkkleefWlof Kerk genaamt word.

If. Naar de fUnonumia of meernaamighyd, word de Kerk ook ~enaamt
Paneeguris, algemeenevergadering. Hew. Il: 23. Zunagoogee) ver.•
gadering. :Jak. 2: t. Epifunagooge~, onderlinge byeeizkoomft. HeirI'.

, ~\ 10: 2.S. El) nag naar andere betrekkingen) ChriHHsvolk en Chriflus
'kudde. -, - '.. ,.tj

'.; C,; Naar de h8monumia of dubbekinni,ghyd; geevt het zomwylen in ee••
1)<: ruymer betekenis te kennen. alle de OnderdaaI}en van ChrifrusKa.
nit;tgryk, met infiuyting der Dinaaren.. 2. Thejf. I: I. Zomwylen

. metuytfiuyiing der Di~laaren.. Hand. 1):4. Hoofdft. 1.0: 2.8.
B. DeZadkutv.· Zoo dat EkkteJia of de Kerk, eene vergadedng van

-Men£fen is, di van God uyt het overige der werreld uytgeroepen, en
tot een liChhaatnY;lnMaatfchappy te zamengevoegt zyn, tot de gemee-
ne hoop der hemeUfeheerlykhyd, en tot betoonil]ge van qne roemryke

_ barmhertigltyd.' Dienvolgende is) •
," .A. .De werkende Oorwak of de Verz.amelaarGod. Hebr. 3: t Een,..

'".'.' ~deY ..hujs word van imand gibowt: mat#' di dit altesgebowt eeft, is
(J(ld: hier van daaa, word cteKerkgenaamt hel N1fJfdelli1Jenden God,,,
t1!Jn. 3: I). 1J. D~
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.E. De Deelen, di't geheel uytmaaken zyn de mcnflen. geroepene haili-

gen en f!,eloovigm. Rom. I. 7. I Kor. 1. 1. :zoo vcele als'r deelge-
noten zyn des lichhaarhs en des Hoofds; h£t zy Kinderen der Geloo-
vigen; het zy Katechizanten en Leerlingen di reeds gelool'en; het
zy di met rcgt in den Ban gedaan zyn, ~ll na eene regtveerdige uyt-
werping weder boete doen; het zy ook di uyt eene bezondere zwak,.
hyd zig van de bezondcre Kerk affchyden: Dat deeze alle tot de Kerk
behooren, mag men geenzil1s ontkennen, dewyl zy eenen en den-

'zelvden Geefl: dcelagtig zyn. "
C. De Vorm en gedaante van de Kerk befl:aat in het declgenootfchap van

den Geefl:, di het geloov inboe~emt, of op allerlye wyze hailig luaakt
tot de gemeenfchap der Hailigen; zoo'dat aHchoon'r veele leden zynJ

het egter maar een lichhaam is) I Kor. u. 13, 14, 20, 25, 2.7.
C. De Verdeeling der Kerk is veelcrly.

I. Werdende verdeelt.
a. In eene /?qdende Kerk op de Aarde) be£bandenyt Menffen di in

dit worftelperk nog worftclen. Zict I Tim. 6: 12. Str)'d den /!,oeden
flryd des /!,eloofi· 2 Tim. 4: 7, 8. Ik heb den goeden flryd geJreden,
ik heb den loopgeyndigt, ik heb het gekov behouden, enz.,. Rom. 8:
37. Efez.,.6: u.

b. In'eene z.egenpraalende in de Hcmden; befiaande uyt Menffen, di
de worfl:cling voleyndigt hebbende, met eene zalige en eewige 0-

vcrwilming in de Hemelcn zcgenpraalcn. Hebr. u~22, 23. 0-
penb. 7: 9. 14·

II. Word de Kerk ook verdeelt
a. In eene OnzJgtbaare )dcwelk~ zegt, ecn~ mennigte dec Uytver-

korenen en Gcloovigcn) di eenc gecfl:elyke gemeenfehap met Chri-
fius en onder malkander hebben: deeze word onzigtbaar geze~t,
om dat deszclvs inwendige en wezentlyke vorm) te weeten) het
waare gdoove en hailighyd, van de menffen niet kan gczien wor-
den; naar wdken fl:aat zy ygent1yk de Kerk genaamt word. Waar
in de volgelld~ toeygeningetl;tan te merkel}. fl:aan.
1. DeOniigtbaarli.Yd ~elv ;Pftl. 45: 14. Des Konings Dogter;

te weeten, de Kerk, is Jrtheel 'Verheerlykt inwendig: Rom. 2:
29. Di is em Jode, di het in 't verborgen is, en de befnJdenil

;. des herten) in den gt?ejl, niet inlette"l', is de befnydenis. Openb.
2:17·

II. De ee!1vawdigfl:~ Reynighyd. Hoogl. 4: 7. Geftleel z.,Jt g"I
,. [chaon, myne Yrindinn~:, 'en gem gebrek is fI4fz.'u.·J; En Hoofdft.

Ii 6; 8~
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6: 8. EfeZ!.. 5: ?:-7. word zy genaamt ,eene gemeen.t~ Ji "fen
'Vlek of rimpel heeft, of iet diergelyke, maar hailig en 011berifp~lyk.

I 1 I. Deszdvs geduurzaamhyd, zoo dat zelv de poorten der helle de
Kerk nut :{.ullen 01lerweldigen. Mauh. 16': J 8. Aangezicn Chri-
{Ius met de:{.Cl'V~is aile de dagen tot de volyndinge der werreld.
Matth. 28: 20. Voeg hier by, ')(/h. 14~16. '

IV. Deszelvs Onbedrieglykhyd in haaren geheekn wcg;. di in de'
kragt Gods bewaart word door .het geloo'Ve tot de z.alighyJ, en:{..
1 Petro I: ). Doe hier by, MtJtth. 16: 18. En 1 ')oh. 3: ).

b. In een Zigtbt;aYe, dewelke is eene gemecntc, di onder de bedi-
ninge van het Woord ,van de Bond-tekenen, en vall de Kerke-
lyke Tugt, in ,eene uytwendige Maat[ch'1PPYte zaamen.groeyt:
welke Maatfchappy by O'Ve1!naaming van het omvattencle voOr het
omvatte, de Kerk gcnaamt\word; overmits de waare Lcdcmaaten
van Chrifi:us, nergens dan onder eene zoodaanige bed'ini~e ge••
vonden worden; zoo zynwe naar den 'lard clerlievde·gehouden van
di aile het goede te hoopen. Maar nademaal in eene dufd'lanige
gemecnte, het get'll der Schynhailigen, di voor eenen tyd daar on-
der verfchooten zyn, zomwylen grooter zyn k'ln dan het getal der
waare Geloovigen, zoo moetmen verfraan,
aa. Dat di Sd:iynhailigen geen waare Leden der Ketk zyn.

a. Het welke wy beweeren tegen het Paufdom.
1. Uyt klaare plaatzen. Gal. 2: 4. Om der ingekrope 'Valffr
Broederen wille, di 'Van be:{.)'deningekoomen waaren om te be-
fpi:ien on:{.e'VrJh),d, di wy in Ch-riftus')e:{.ulhebben, op dat ~y
om 'z:,owden tot dienftbaarhyd brengen. Voeg hier by 1 :Joh.
2: 19. ZJ 911 uyt ()m UJtgegaan, maar:g warJren ~it om
_iet: want indielt :g uyt ons geweejl waaren, ~oo ~owden :g
met om geble'Ven z"yn: maar dit tS gefchied op datz.e z.owden
tJpenb.tl(lrwQrden, dat:{.eniet aile uyt om ~yn.

I' J. Uyt de vormelyke rede van de Kerk, volgens dewelke ni-
m md voor ecn lid gehouden kan worden, di Chri:ltus niet
tot zyn Hoofd heeft. Efe~.,. 23. Noch zy behooren tot
Chrifrus Schaap-fial, di Chrifrus Schaapen niet zyn. Joh.
10. 3-16. . , '

bb. Dat de uytwendige Kerk op Aarden kan verdollkert worden;
zoo dat geene ,aanzielllykegemeente uytblinke. Het. welke wy
a.. Tegen de Pausgezinden bewyzen, . '

1'.Uvthet voorbeeldvan de Kerk des O.Te£Wnents, alwaar'
~- , .• • 'Elias- .

I
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Elias aan God klaaB,de, dit de Ifrajelite12912 verbondv;r-
laaten, en z.yne Altaaren afgebrooken, en de Profeeten met
den z.weerde gedood hebben: en ik aileen ben overgebleven,
en ZJ z.oekenmyne z.ile. IKon. 19. 14. Rom. 11. 3. ovcr-
zulks is ~r ge~nc gcdaantc der Kerk of ecnige aanzienlyke
gcmccntc tc Zlcn geweefl:.

I I. Uyt de Godg{peaaken des N. Tefl:atnents, eenen zoo-
daanigcri fl:aat voorzeggende, gelyk Ofenb. 12,. 6. En'de
Vrouwe, dat is de Keeke, vlugtte i12de woeftyltf!, ovee-:
zulks iife uyttcrlyk op de aardc verdol1kett geweefl:, en dat

. wel twaalf honderd en z.eftigdagen. Voeg hier by vCts 14'
Hoofdft. 13. 7. alwaar aan het Beeft, datis, de11Tcgcn-
chrifl:, magt gegeven wierd, om krrg den hailigen aan te
doen, en om di te overwinnen, en:<...En vcrs 14. word hct
gezegt, te verlevden de genen, di op de aardc woonen, en:<...
Voeg hier by de gelykeniffe van het Onkruyd. .

b. Verdedigen het regen d-etegenwcrpcn,
I. Uytde plaatzen Matt. ). 1+ GJ z..ythet ligt der werreld:

ee?Stad hoven op emen Bergpggende leanniet verborgen z.yn.·
Zlct Matth.I8. I7.t 'i,m. 3. I). AIwaar de Kerk ge-.
zegt word een huys Gods ,een pilaar en vaftighyd der waar~
hya. . . .

1I. Daar nyt, dat wy ons by de Kcrk mocten vervoegen; mt
isze niet zigthaar, zoo bl.ykthet dar wy niet wecten konncll
waar wy ons zowden willen ()fkohnen byvoegen.

p. De Merltek.ehen van de Kerk,.~ waar door de bezoaae:re en zigtbaare
Kerk van de vaHfeonderfchyden word, zyn}
A. Waarngtige, naamelyk,

a. De 13clydenisder Waarhyd; waar door wy gebo'Wtz.yn op hetfoti~
dament der Apoftelen en ProfiJete11.,waar van Iez.us Chriftusde uyt-
terfle hoeltjeenis~ Efc%:..2. 20.loh .. 10. 27. Mite Schaapenhoe-
·ren mynefleminc·,en ;.yvolg/n my. Want de Waarhy~ is het zaad
<ler Wedcrgebootte J en client om het w~re ge100v 111 te boeze-
mel1.ZOd dat di gene eerfl:de waare Maeder ?Y J in dewelke uyt
dit zaad, de waare Wedergeboorte y()ordkoomt.

b. Eene Wette1yke· bedi?i~g. der ;B~n<t~:t~k~lei1, ...dr de wa:treLeer
aankleevt, en de waarhy:~.beve1hgt;· ..•il~gcloovt .z.q! hebben, .en
ged~djJtz.aI9n, z.aJ z.altg worden. Mark. 16. 16. Voeg. h1er .
by Efc~.). 26. .. .

Ii 1. B. D~
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ll. De Va~!Jedel' Pausgezinden, di het getal dermcrktekenen buyten

nood vermennigvuldigen, en andere daar onder optellen; hOlldende
voor merktekenen: Den Naam van .Algemeene Kerk, de Oudhyd,
de Duurz.aamhJd, WyduytgeflrekthJd, .A~~tervolging, Overermflem••
ming, d~ Wonderdaaden, het Geluk) de HailighJd I enz..
a. Welke Merktckcnen wy tegen het Pausdom verwerpen,

I. am dat c€nigc derzelver aan de Kerk niet ygcn ZYll) ais de O1ld-
hyd) 'wydurtgefJrekthyd) hetgelllk, enz.. .

1 I. am dat zommige niet altyd 01' de Kcrk pafTen, als de wJd-
~tgejlrekthyd, agte;'volging, het gelrtk) etJhet dorm van won-
derwerken.

11 I. am datze 01' de Roomtfe Kerk niet patfcn) dcwdke de mee-
fie verniewt, en alzoo de overeenfiemming met de oude Kerk
verbroken hebbende , door inwcndige gefchillcn ontzenuwt
word, de wonderdaaden verdigt, del' waare hailighyd ollkundig
is, enz.

b. De Tegenwerpen konnenwe gemakkelyk o1'loffen) di ze uyt de
Profetien ontleencn, indienwe £legs de tekenen en loop <k1'tyden
wel onderfchyden. Want het is een ge/ladig £links bedrog in haa1';
om dat gene) 't wclk 01' eene bezolldere zaak gezegt is) tot alge-
meene te bet1'ekken.

E. HetBefluur oflkwind de1'Kerke: alwaar'wy in agt hehooren te nemen,
aa. DE PER ZOO N E N tot deszclvs befruur behooreJ1de: alwaar

A A. HE THO a F D van dat bewind, zoo het uytwcndige al$
inwcndige). i£ C H R 1ST US. .
aa. .AJleen, met Uyt£lllytillgv~n allen Mens. Het gene wy tege~

de Papifien beweeren, dewclke H:d1c~) dat tot des Ker~s be,.
wind, een ander Hoofd deszelvs noodlg vcreyft word.
a. Wy bewyzen het tegendeel.

I. tIyt den bezonderenftaat van de Kerk des N. Teframents,
. dewclke de werrcldzc' AlleenhceriTingen geenzins moet ge-

Iyk zyn. .Matth 20, 2. t27. Gy 7veet dat de OverjJe der
Volkeren heerfthapprvoeren otJerhaar, en de Grootenge6rl9'-
ken magt over haar. Doch alz.oo z.al't onder 11 niet z.yn:
maar z.oo wi onder 14 z.al wiften groot worden, di:g uwe
tbnaar. Enz.oo wi onder u z.al willen de eerjle:gn ",di z.J
.uwtJ.ienflknegt: . Zi Ltk. 22. 24. . .

'j1. Om data..: Kerk, wegensde Vryhyd des Niwen Tefta ..•
. Pients' ~ aUe menffc1yke heerfdlappy ~~rJV~r~tl e~ wets dan
. - eenc
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eene bedining onder Chrif\:us erkent: wy prediken niet'oni
%.elven, zegt Paulus, main' Chriftus Iez..u.rden Hem:; doch
om z..elven, uwe dinaaren om Iez..uswille. 2 ](or. 4. ').

11 1. Om dat in den N:lam-Iyft der Kerkelyke bediningen vall
zoodaanigen Hoofd geen het minfie gewag gemaakt word.
I Kor. u. :!.9. Efel'... 4. 1[.. .

IV. 0111dat het afu.ftaton , ,onder de dtngen di niet be.ftaan,kon-
ken, is, aan een menf1elykgezag onderworpen te worden~
en h~t waare Hoofd te bchonden. Zict Kot. z. 18, 2 o.

b. Dc T cgenilrevcren brengen in,
1. Dat de Joodze Kerk eenen Oppcrfien Hoogcnpriefter, aIs

een zigto:lar Hoofd, gchad he&.
I!. Dat de Kerk vergckken word, by een Koningryk,

Schaaps-f\:al, en een Huys, datze midsaien een Hoofd
vereyfi.

I I I. Dat zander een zigtbaar Hoofd geenc ordening gehou.•
den kan worden.

bb. DJtmcn oak geenzins gc100ven moet, dat Petrus van Chriftus
tot zynen Stcdehouder op de Aarde). en tot een Opper-hoofd
der Kerke) gcH:c1tisgeweef\:, tegen dczclvde Pallsgezinden.
a. "Vant wy bewyzen het tegcndecl.

x. Uytde uytfpraak van Chrifius, als'i: een gefchilwegens
de Opperhoofdighyd, en wi de meefie zy11 lOW, ontftaan
was. Luk. 22.. 24-27.

1I. U yt de veroordeeling del' Korinteren; aIs d' eene zeyde)
Ik ben Paulus) d' andere, ik ben Apellos, enik ben Cefas)
en ik ben ChriftuJ, enz... I' K or. I. 12.

1 I I. U yt de evcngelyke Magt onder allen de Apoftclen, zoo
dat Paulus Vaal' nimandwyken wilde, 2. Kor. I I. ). Waitt
ik ape dat ik ner<cr,ensin mimler ben geweel, dan de uytne-
menfte der Apoftelen. Maar aIleen dat:g hem de regterhand.
der gem~en.fchapg~ven. Ia~. 1. 9.

lV. Dat Petrus gezonden wlerd tot de Gcmeentens , ,Hana;
8. 14. en rckenfchap van zyn doen heeft mOe\:e¥ grven.
Hand. I I. 3. ,.

h. De tegenwerpen omleenen zy ,
I. Uyt de plaatzen, Matth. 16. 18, 19: Cj:qt Petrus, en'

op deez..en Petra %.0/ ik myne gemeynte. bouw!n, en%., Van
gdyken- J Ik ~l 11 geven deJleutelen 7/an. ~ ,[(onini!Jk der,

-. !i 3lieYflf!t
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H:;melen. Voeg hier by, loh. : I. I).

:rr; Uyt. de order vatl optclling, ~lt hy tcnmec!1:cn dcdcn
111 de eerftc plaa'ts gCtclt word. Clelyk Mf/tth. 10.:. AI-
wa"r hy nytdrukkelyk de Eerjle,word genoemt.

fr:o Veel min kbOmt het den Pans toc, Stcdehonder van Chrifl:us
te zyn, tegen de Papi£l:ell, di aan den Pans de Opperhoofdig-
hyd tocfchryven, uyt het regt del' agtervolging opPctrus. W y
zcggcn het tegendcel.
a. n~wyzell(te

I. Dat de Pans Petrus Navo!ger in't Bifdom van Romen
,niet kan gezegt worden ,0111 dat Petrus l100itBi1fchopvan

.Ramen geweeft is: Ook kon het Biffchoppelykampt met
het ApoH:el£Chapgeenzins he:ftaan, nadem:dl-de Apofl:e1en
aa~lgeel1ige l:iezondereKC1'k vC'rbondenwaaren, maar ge-
Jyk (J(JnPaulus het,Euangelium der voorhuyd, alzoo was a(ln
J!elfus ddt der befrtydeni:r trJebetrowt. Gal. 2. 7, 8, 9. DJt
is, den Joden, aan dewclke hy en diaftorJ. in de ver-
firobfjing tyne Briven gefchreven heeft. I Petro to. t. Oak

1yo 'I'l.etde tydtekening niet, dat hy ooit zyuen zete! te'Ra-
men gchad heett, Om dat in de Brivcn van Paulus, di hy
lIyt Ramen gefchreven heeft, nergens van Pctnls eenig ge-
wag gelilaakt word. '

:rI. Om dat PetrUSNavolger niet macH geweefl:zyn een Ro-
tnyn(Je Bifichap, maar Johmll1es, di na't ovcrlyden van
Petrus nog in weezen was: wane anderzills zow de Apofl:el
onder aenRoom{JenBHfchop hebben maeten {taan, 'twe1k
de ongerymdhyd ze1vgeweefr zow zyn.

t I I .. Indien men cen regt van agrervolging in de Opperhoof-
dighyd zaw moeten erkennen, zow dat veel eel' aan Anti\)-
-chien, dan aan Ramen toekootnen; nademaal hetbekent
fs, dat Petrus ( wanneet hy de Aziatifi'e Kerken verzor~
de, eencnlangerl tyd te Ailtiochien zyn verblyv gehouden
heeft.

11. De tegenwerpingenzyn yskont. '
I. Uyt I Petro ). q. U groet de medetlJtverkorene gemeente

di. in Babilon is: wtar uyt zy, om datze door Babilon, Ro-
menverfiaan ,een befiuyt maaken, dat~hyte Romen gc-
wed! is•

.If. ·Uyt de oVef!evcringcn: va'l1zammi'ge Oudvacleren, zeg-
gende,

.'
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geode, c\athy te ROlneo gezctei'). is gewed~ ,en ~ok ge-
dood.

dd. Uyr welk zelvqe wy vafi ftelkn, dat de Pausval1 Romen de
Antichrifi is~
a. Bewyzcodedat,

I,. Uyr het merkreken van hoogmoedige verw~anthyd, wa1t
door hy zig de Opperhoofdighyd roe.pafi:. 2, Thej[. 2. 4~
Di hem tegenfielt, ofvevhefi bo7.!e.nat dat God genaamt, of-
te flbafma, als God gee'ert word, alg.f1odat hy in den Tem-
pel Gods ZJ11g.itten, :{,igvoorgevende dat hy God is...Dan •

. 12. 36. 37. Hier tee 1>ehoorenook de hoornen des Lams.
Openb. q. I r. ]£0 de agrervolging op den throon van 't
Room(Te Ryk. OP81tb. q. 12. HooftJjJ. 17. :0.

n. Uyt de'merktckeoen van de Afvalligc Leere; dewclke
zyn /afval en hoogmlJea. 2 ThejJ. 2. 3,4. Om dat de onge-
regtighyd vermennigvuldigt g.at worden, g.00ZJ11de lievde
van veele verkouwen~ Marth. ~4' 12. Deafual van 'tge-
loov, degevynflhyd der leugenfjmekers, verbidinge van't;
huwelyk, en deontkoudinge van [p}':{,en, ai God gefchaapen
heeft, het welke genaarot word eme LeeriJ der Du),velen. I

Tim·4·1-3·
IT I. Uytde wyze van voordzettitlg, waar,dOQr hy toegeno:..

men heeft, en in't openbaar gekoomen is: vergelekell
met de tyd en plaats. 2. Theff. 2. 4-10. Openb. 17· 3,4.

b. De T egenpartycn brcngen hie!' regen in, dat de Vaorzeg .•
gil'lgen van den Anticht'ifr, geenzins op den Paus pa{fen ..
:t. Om dat de TegenchriR ceo eenig pcrzoon i$, gelyk 11y

10 Theft. 2.. 3. gemamt word, de me.n!Je d&r2;.onde, de 2;.00-
,.,e des verdervs. En Op.enb. 13. Het Beu.jI:, dogdat het
Pausfchap iseene agtcrvolgittg Vlill· ~ZOOO#fl~' _. ~-

))11. Datrte heersfing'van.dtn ~ftti~.aUci:t.l'voor dri jaren
en et!n.:1ulvgeite1tWJ)J;d;'iE'~b.n. 14. d:tar de Paus vall
over vetle cewen her h~D¢w.indvatl de Ketk gehad hceft.

II I. Dat de Tege11lchrill:nietkoorhm kDa geduurende de
frandhoudin!r van het Roomffe Gebied. Dog. clatde Paus
heerfi onder het RooOlffe Ryk, en fia3nde hetzelve.

IV. Dat oak de pla3ts' nieto!V'ereenkoomt: want dat de Te-e:
-genchrifr te ]eruzalemin.den Tcmpel~ittcn moeft •. Openb •.l

1<1 • 8. :z. Theff.:.. :._: . '
)Ill; D~. ,
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BB. DE DINAAREN,. di onder ChriWls, als het Hoofd,

{han, volgen nu. De BED I N I N G is Kerke1yk, waar door
,cen Man , met hezondere gaven voorzien, en door een bezondere
roeping tot het aanleggen aerzeIver verpligt, met regt de verbor-
gentheden des Geefl:es bedeelt. I Kor. 4. 1. ./1hoo houde ons em
i,ge{yk mens als Chriftus dinaars,en urtdeelers van Gods verborgent-
heden. ! Kor. 4. I. .Overflaande het gene van de bllytengewoone
Dinaaren, de P~ofeeten en Apofr~lcn, bygebragt word, Zl1llet~
wy onze aa111nerkmgen laaten gam over de gewoone Dinaaren; dl
zyn,

, I: DE H A R D E R S, Eftz... 4. II, (l. we1kers ampt is, zorg
te dragcn, dat de gemee'nte der Kerk met het iuyvere W oord
Gods gevoed, en onder tugt gehouden \Verde. Waar in te 0-
verwegcn {hat derzelver, ,
./1. Roeping, dewdke wy niets anders agten orezyn, dan eene

Godde1yke fchikking, waardoor aan een Man, met bezon-
clere gaven voorzien, en door de lievde tot de Kerk aange-
prikkelt, de deure open gefte1t word om de harder! yke zor~
te aJnvaarden, op dat hyhegeert, en tot het belhlllr van ce-
ne bczondere ku"dde toege1aaten werde. De noodige vcreys-
fillgcn deezer roepinge zyn,
I. Het onderzoek van des aanfl:aanden Herders hoedaanighe-

den, of hy onberifpelyk bevol1gen word. I 7 im. 3. 10.
Dat deez..e eerft beproevt werden, en dat z.e da.tJrna dillen,

-z..ooz.e onbejlraffi{yk z.yn. Het ongehuu\Vt leven, 't welk
de Pausgezinden zoo hard aandringen, word met regt van
deezen eys uytgefioten, om dat hen de H. Schrivt zeIv uyt-
f1nyt. I Tim. 3. 2. Em Opz.iender dan, meet eenervrou-
wen man z..yn. I Kor. 9. '). Hebben wy niet magt om em
wyf) eene z..uJler:{]nde) metons, om te leyden gelyk de an-
dere Apoftelen, enz... Tit. I. 6. Indien imaftd) een Op-
ziender onbel-i!pe!rk is, emer vrouwenman ) enz..

I I. De Todl:emming des Yolks, , dat een Hat:der begeert,
of ten minfien, di hun voorgdl:elt is, goed kcurt. Tit. I.

5. Hand. 14· 2 3 ~ AII:{] in elke gemeente met opPekinge
der handen, O!~derlingen verkooren hadden, enz.. Yan het
Regt der Zending) willen "'y niet twifl:en ,~ want claar is
weyllig aan gelegen, van wi een aangena~m en bekwaam
perzoon voorgefielt WQrd) aJ.s'r negts geen profoojJoleepJia,

aan"
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"-- aanneminge des perz.oons by is. :Jak. 2.. 1. Broeders, heht

niet het geloove onz..es Heeren :Jez.us Chrij1uJ, des Heeren
der heerlykhyd, met tZlmneminge des perz.oonJ. Als maar de
Gemeente de bekwaamhyd des voorgeftelden Herders cr-
kent.

B. Aanfle/ling, het welke eene plegtclykhyd van inwyjing en
als van een verbond[chap tuffchen ae Kerk en den Leeraar is.
Dceze gefchied door cheirQthefta, de hand-oplegging, door
wclkers toedoen de Gemeente den beftemden perzoon erkent,
en met gcbeden de gaven des H. Geeftes over ~em afbid.
Deezer cheirothefta, of hand-oflegging, is het werk
11. Der gener di over de Kerk geftelt zyn, oftedes Ouder-

lingf(:haps. r Tim. 4: 14' 2o.Tim. I:9.
h. Ontvangt den geroepenen met de verbintenis tot het ampt

eenes goeden Herders.
V r<lg. Of de Roeping, onder de Hervormden, \Vcttclykzy van

de genen, di volgens de onderftelling ~eene wette1ykechei-
rotheJian, hand-{)plegging ontv3ngen hebbcn?

Andw. a. Cheiro.theJia, de hand-oplegging gefchied in den naame
.des Volks, en Ztet alleen..oi de Veroondmaaking, over-
zulks kan een igclyk daar toe aangeftelt worden , zoo
mennigmaal een ongewoon geval voorkoomt , dewyl

. God zyne lievdcgaven aan geene perzoonen vaG:maakt.
lJ. CheirotheJia, de hand-op/egging, in de gemeenfchap der

Pauffclyke Kerk aangenornen, onderftellen -wy niet on-
wettelyk geweeft te zyn, alfchoon di hand-opteggers hun
.ampt niet wette1yk betragt hebben, als di £legsgefchiecl
is nlet di verbintenis van de EuangelHle waarliyd te lee-
raaren.

C. Onderhouding; is een toezegging van loon , dewelke ten
dien ynde gegeven word, op dat de Dinaaren zig tot het werk
der Kerk zowden konnen verledigen, en eerlyk leven. Hier
is een verfchi\ opg<:re:lenmet de Wederdoopercl1, dcwelke
eenen loon van de Kerk te ontvangen, voor ol1wettig how~
den.
a. Het tegendcel bewyzen wy

1. Uyt de Wet en Inftelling van Chrifius, en der Apoile';
len. Matth. 10: 10. De arbyJer is :z:.ynvoed:z.el waard.
l: Kor. 7: 9. Wi weydet ~ene kudde) en ee~nie. van de

Kk me/I:



Hoofd. XVI. VAN:DE KERK. n>u.'-'
melkder kt.tdde? vcrs I~.VT7iJetgy niet J dat di de hruii-
ge dingen bedinen, van !Jet hllibge eten f 1 Tim. ').' 17,
18. Eenen dorjJenden ofF z..ttltgr niet muylbrmden, en::;..

I I. Uyt het voarbec1d der A pofl:elcn, di loon genotcn
hcbben. 2](or. I [: 8. lk heb andere gemeenten beroovt,

_bez.oldinge nemende, om 11 te bedinen. Filipp. 4: 16.
Want ook in TefSalonika hebt gr my een en i.mdermaal ge-
zonden tot nooddruft.

II I. Om dat het van Paulus 31seene fchuld gerckent word
voor aIledi leeraaren. Gal. 6: 6. Di onderwez..en word
in het 'Woord, deele mede di hem ondcrwy/I.

b. Beweeren wy ligtc1vk tegen aUetegenwerpen , genomen,
I. Van Chrifl:us bevel. Matth. 10. 8. Gy hebt het om niet:

ontvangen, geevt het om niet.
1. Van Paulus voorbedd. 2. Kor. I I: 12\ q.

It DE 0.0 D E R LING E N di in Gods Woord niet arbey...•.
den: van dewe1ke men fiellen moet, dat het wel'geen onder-
[chyden ampt is van dat des Herders, maar dat het eene bezon-
clere oefeniqgis val), eC;11ebezonderelievdegave, te weeten vall
voorzigtighyd in't bewind der Kerke;_ voor zoo vecl God ge-
wilt heeft, dat een igelyk naar de verfchydcnhyd der lievdcgaven _
zyn ampt betrag-ten zow. Hier hebbenwe een gefchil met de
Arminiaanen en Papifien ,_dewe1keontkennen, cbtmen Ouder-
derlillgen, di Regeeren en niet leeraaren, uyt Godddyke in-.
fic;lling in de Kerk toe te laaten heek
a. Wy b~wyzen, derzclver infielling. Goddc1yk te zyn.

I. Om dar de Regeere11de Ouderlingell van de leera~tre!1de
kbarlyk onderfchyden worden. I Tim. ): 17. DiEt de Ou-
derlingen di wei rel,eeren, dobbele eere wiltlrdig zyn geagt,
voornaamelyk di arbydenin 't 'Woord en de leerei I Kor. I z..:
28. Rom~ 12.: 8.

2. Om dat uyt deze1ve en llyt de leeraarende de,Kerkenraa-
den, en Kerke1ykeVergaderingen aangefl:e1tworden, ge-
lyk te ]eruzalem gefchiea is, alwaarde Apoftelen, als 1ee~
raarendc, en de Ouderlingen den Kerkenraad uytmaakten•.
Hand. I 'J: 2.,6, 2.2.

b. Rewecren,wy tegen de tegenwerpen -, aandringende
I. Dat zy Leeken zyn.
%:; Dat aIleDinaaren clerGcmeente moeten zyn didJltoi, he.•

- . 'k:ul.aa~,
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kwtftlm om te leeMaren, en bekwaam om voor de Kerkc tc
waaken. Hand. 20':· 28.

III. DIAKENEN en DIAKENESSEN , wien tocvcr-
trouwt was de zorge voor de Armeil en nooddruvtigheden del'
Kcrke
a. Van de Diakenen; ziet Hand. 6:2-4. aIwaar de Apoflelen

zeven Mannen di goedegeturgenife hadden, vol des Hailigm
G~eftesen der wyshyd aangeftelt hebben to~ den dienfl: del' Ta-
fel, de zorge del' Annen, en arideren'o~dige zaaken del'Ker~
ke. Voeg-hier by Rom; 12: 7,8., 1 Tim. V 8.

b. Van de Diakendfen ; ,zi 1 Tim. ).' 9, 10. als Febe, di eene
DiakenerJeder Gemeentete Conchreengeweeff is. Rom. 16: I.
Behalv;n dceze kennen "iyin de uyterlyke Kerkc geeil'~Di-
naaren, en~verZU'lks verwerpenwy de Hailige Oppermagt
<let Pa'tlZel1, I de Bi1fchoppen, enE:el'ts:.bif1'choppen', enz.

,~ Bier uytOlitfl:aat een:gefchil md de I'allsgeiinaen' en andc-
ren; of de Bilfthoppen van een Godclelyk regt zyn? en of
in de regeering del' Kerk de Dinaaren vaneen ongelyke magt

·zyn, zoo ditzomqi,ige gemecne perzoorlen gezag over andere
""," "z0wdeilhebben? " " '

'.:1. Ht:t ol1tkennende gevoelen keuren wy goed:
~ a," Uyt de eenze1vighyd van het Opzienaers, Herders, ~1'l

Ouderlings'arriPt, zoo dat een Ouderling ook een Bif-
[chop of Opziender genaamt word., gelyk Petrus zig
noemt een Mede-ouderling gelyk de andere, di hy gelaJt
Gods kudde te weJdeii. I Petr.).' 1,,2. Voeg hier by
Hand. 20: 2,8. 1 Tim. F 17. Tit. 1':;,7.

b. Om dat de Huyshouding desN. Tefiaments in de Kerke
geenige heerfchappy toelaat, maar weI de kudde te wey-
den, en opz.igt overdeze/vetehebben. I,Petr.F 2. Doe
hi~rhyLtik: ll: 2).;,-is'; l' KoY: 3:5.

,t.Olh dat hi 'eene-eh;d~l~deJGeMeente m~erOpzienders
waaren, het wcJkerri~f.deh~Oit;'fv.ahherhedendaagze Bif-
dom· of Opzfenders .ampi:'geenZitlSoveteellkoomt. Als
blyktuyt Filipp. 1:1. Alwaaf den Opz.ienderenen Diake-

• nf!n del' zelvde Kerk " te Filippis ,genade en vrede gc,!
wenft w01"d.· Doe lriei'by, Hand. 20: 17, 1:8,

b. Verd¢<ligttl:he(teget{de tegenwerpen.
a. 'D:t'de A~den. hdogern.1agt gel1ad hebben dan aIleen

Kk~ ~

,'#
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de Lcerlingen; en dat overzulks alle Dinaaren nict ,van
cen zelvde magt gewceft zyn.

b. Om dat de magt van Ouderlingen aan te fteUen in Kreta
aan Titus allecn bevolen is geweeft. Op dat gr van Stad
tot Stad Ouderlingen z::.owd aanftellen, gelyk ik u bevolen
heb. Tit. I:). Als oak 3an Timotheus, I Tim. ): 2.2.

•.. Om dat in de Aziatiffe Kerken, [choon elke Kcrk meer
Herderen had, egter maar een met den naam van Engel
betekentword. Of?ertb. I: 20. 2: I, 12., 18. enz~

d~ Om dat'r in de Kerk van,de eerfte oudhyd zoodaanige
geweeft zyn, en mitklien zeer waarfchynlyk uyt de in-
ftelling der Apoftden.

bb. DEB E DRY V EN, di in het bewind der Kerke waargenome~
moeften worden, hadden opzigt '
.A~Qf1debed.eelmg des Euangeliumf: welkers eloen was

a. Gods Woord te leeraaren: Waar op dim te vraagcn val\:, of
het aan allen even naa ftond, in de Kerke Gods W oord tc ver-
kondigen., dan of dat.aileen den Herderen toekwam? Het eer-
fie dryven zommige Vrygeefren, en wy , het laatfte.
a. Bewyzendc het ze1veaIleen den Herderen toe te koomen, uyt

zonncklaare plaatzen, di uytdrukkelyk in de Opzienders en
Herders vereyffen de gave van Leeraaren: Een Opz::.iendermoet
Jan :gn, didaktikon, bekwaam om te leeraaren. I Tim. 3: 2.

Di vaft houd aan het getrouwe woord dat naar de leere is, op
Jat hy magtig ~y , en te vermaanen in de ge~onde leere, en den
tegenfprekeren te wederleggen. Tit. I: 9. Doe hier by, r Tim.
5:. f 7~ Want tcn dien ynde, heeft ChrHhls gegeven ~om-
migen tot Apoftelen, anderen tot Herders en Leeraars :' Tot de
'lIolmaakinge der hailigen, tot het werle der bedininge, en:(...
Efe~. <F 11,12.. ,

b. Beweeren he\: tegen aIle tegenwerpen, genomen,
fJ. Uyt de betragting der Apofie1en, waar in de Ap?lteJ ge.

bied, dat 2;.00 wi eene leere heeft, ~DDwi eene taale heeft J'

2;.00 wieene Dpenbaaring, en eeneUJtlegginge heeft: Jaat alte
dingen gefehiaentot ftigringe. I Kor. 14: 26. Waar uyt zy
een bdluyt trekken , ,dat het allen evenIchoon en even naa
is, in'l: openbaar Gods- Woord te lecraaren.e. Uyt het gebruyk der Synagogen of op'ene Yergaderingen
alwaar di op de laagfie plaatzen en onder aan zaten) de magt

~
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en vryhyd hadden, om opentlyk het gocde Woord te ver-
kondigen. lfIand. 13,: 14, IS, 16. Dat dit ook blykt uyt
net voorbeeld van Chhfius, leeraarende in de Synagoge of
Vergaderinge der Joden. Luk. 4: J y.

c. Uyt de verpligtin~ om de gave,nte verkrygen, aa,neen.i-
gelyk aanbevolen. K 01. 3: 16.' Chri.ftus woord woone r,lee-
ilk in u in aile w7shyd: leeraapendeen vermaanende malkan-
deren. Efez:.. 5: 18. welke verkrege gaven zy ook gelall:
worden mede te declen. I Petro 4: 10, II. lien igelyk gelyk
Iqy gaven verkregen heeft, alz:.oobedine by dez:.elven aan den
anderen, als goed~ u;tdeelers der mennigerlye genade Gods.
Indien imana !preekt, di. fPreeke als de woorden Gods. I
The!- S: I I. V wmaant malkanderen, en fiigt; de een den tl1t.4:

deren : gelyk g'Y ookdoet.
b., De Bondtekenen· te bedinen. Alw:tatlwederom de vraage valt,'

'of dat aan allen even naa, dan, alleen den Herderen ygen is ? wy
I. Sluyten veor aI de V rouwen da:w van uyt" dewe1ke gelaft

worden, in de gemeemen te %.wJgen, enz... I Kor. 14: 3'4. l'k
laate de Vrouwe niet toe, datz:.e leer-aare. I Tim. 2: It'.

}L. Geven dat aneen aan den Leeraaren en D inaaren des God--
delyken Woords :om dat aIleen den Doop 2:amengevoegt
word, met den diel~from Leerlingen te maaken. Matth. 28:
19. Onderwyfl mie de Volkeren, de.,.elven doopende in den n(/(/m
des Vaders, des Zoom, en desH. Gtieftes: ieeraarende hoar'
onderhouden. alles Wilt Ik u geboden heb. Ook worden zy ge.
zegt, Uytdeelers van GoodsVe'f'borgel1theden. 1 Kor. 4: I.

I I I., Verdedigende het zelve tegen de tegenwerpen,
a. Uyt den Doop,vanFilippus. Hand. 8: 18. di maar aIleen

Diakenwas.
b. Van't gebruykdes,Paaslams, alwaar de V~ders des Huys~

gezins.de lJytdeelers v~ dat Bondreken waaren.
c. Uyt de Bdnydeniffe van Zippora.

1/. Om Ordening.
I. In te lle/Jen. Alwaar men aan te merken heeft

I. Dat zommige bcveelen, di op de Qrdening zien·, . uytdruk";
ke1yk in de H. Schriftuur bepaalt worden. Tit. 2: 1-10. IS.,
~n Hoofdfl. 3: 9' I I.

:Z. Dat zommige in den algemeenen regel, am de ordening tel'
onderhouden) ingdloten worden., 1 J(qr. 1.:f 4p. .¥zat aile

:K,k 3! . tlin.f,e'li
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dingen eerlyk en met orden ge{chiden. Bebr. 103: 17. III welke
dingen in 7t bezonde.r te bepaalen, de Kerke hunnell raad by-
zet, de twyfelingen wcgnecmt door het bybrengen vanSehrif-
tuurplaatzen, en de onverfchillige ten gcbruyk 'bepaalt; dog
zoo evenwel, datze door geenig gcbod noodzaaklyk worden)
of andere Kerkenbehouden de vryhyd om wat anders te vol-
'gcn: want men mag geenige bepaaling maaken tegen de Chri-
fielyke vryhyd. I Kay. 6: 12. lk z.at myrmder geenes magt
laaten brengen, zegt Paulus: hierom doet hy een vermaan)
H'OoJdft. 7: 23' Gy zyt duur gekoft, en word geen dienjikneg-
.ten der men((en. Oak mag men geene gebodell vall menifen
met eene GoddeIyke verbintcnis aannemen; gelyk Paulus dat
weI frrengelyk verbied. Kat. 2: 18-23' Dat nimand u aver-
heerJ[e; als brabeutdedi den fr;rs des jlryds uytdee/d, of onder-
worpelyk fiene' ~'.naa'" z.;mn wi/IF! in nedrig'h,den dienft der
Enge/en, aanvaardende of indringende in 'tgeene hy niet gezien
heeft, te vergeevs apgeblazend60r hetverftand zynes v/ees: en
het hoofd niet behoudende; wat word gr, getyk of gr in de
werre/d /eevilet, met inzettingen belaft ? Raakt niet, noch
fmaakt niet, noch roert niet aan: welke dingen aile verderven
door het gebruJk; naar de geboden en /eeringender menffin, enz.
't Welke dus bepaalt zynde,
AA. Word gevraagt, of de Kerk het vermogen heeft, am

betekenende (a) pIegtigheden in te frelJen? De Regtzin-
nige ont~enncn het, d:>gde Papifrcn bevefrigell dat J als
oak de Biffehoppclykcn 111 Engeland.
a. Het ontkenllendgevoelell verdedigen wy,

a. Uyt de bevryding der Chrifrelyke Kerk van de reha";
duwen en 't vcrmogen der menffcn, waar door Chri-
fius, de Overheden en de MJlgten uytgetogen hebbende,
heeft hy di il'l 'topenbaar ten toon geftelt, en heeft door
het ze/v. over hatlr getriomfeert. Dat u dan nimand
oordee/e in !pyze of drank, ofte in 7t ftuk des Feejldaagf,
ofte der niwe Marme, of der Zabbaten: De'U'e/ke zyn
eenefchaduwe der toekoomende dingen; m4ar het tich-
haam is Chriftus. Kot. 2.: I~, 16, 17.

b. Om' dat als daniP 't vermennigvuldige. der plegtig~
heden, noch Yll~e, noch maate weien z(Yiw: en dus

ZOW
(a) Ritu.s lignificativi.
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zow het Chrifi:enV olk weder met cenen lafi:en jok be-
zwaart worden.

c. Om dat in de Kerk nimandgehoort mag worden dan
God, en de Geefi van Chriftus, wiens dleloojis) 0-

penbatlrl?',aak£ng vcreyfi:word. Hebr. 8:,9-
b. V crdcdigcll het tegen de tegenwerpen.

a. Datze den dienfi: eerwaardig maaken.
b. Datze maar aileen op de ordeninge zien, dewelkever-

keen orltrent de hulpmiddcl~n der (a) hailighyd.
13 B . Word noch gevraagt, of de Kerk Wetten kan maaken,

di de confcienti of gewi£fcverbinden? Het welke d.cPaus-
gczinden Hellen.
a. Wy ontkcnnen dat,

a. Om dat in de Kerk maar een eenigen Wetgever er-
kent moet worden, door wien de bevryding van de
Mozailfe W ctgevers ingevoert is. 'Jez... 3F 22: 'Je-
hovade H EERE is onz..e Rigter, de H EERE is
onz..eWet~er, de H EE RE is onz..e Koning.

b. Om dat in Chrifi:us Koningryk geene geboden vf!!!mens-
fen plaats hebben.. Matth. 15: 9. Noch ook leeringen
van men,Jen, dewelke we! een (chyn.rede derwyshyd
bebben, en ethe!othreeskeia l in ygenwilligen Godsdienft)
in nedrighyd, en in het lichhaani niet'tefPaaren) em:•. ·
Kot. 2: 20-23.

c. Om ·dat alleheerfchappy den Dinaaren onti1omen word.
Matth: 20: i 5'. 26. Gy weet danie Overfle der Vo!ke-
ren heer(Chappye v()eren over haar, en de Grooten If,e-
bruyken magt over haar. Dog alz..oo z..al 't onder u niet
~'Yn. I Retr. 5: 2, 3. Weydet de kudde Gods, niet met
dwang. maar gewillig', enz... I Kor. 7: 2 r. U/ord
geene dienjlknegten dey menJfen. 2 ~qr. 5': 14. Want
ehrifJus lie'Ydedwingtons: .

II: Di te onderhouden) door de Kcrkelyke tugt. Waar in wy aan
te merken hebben.
I. De Waar/:Jyd; alwaargevraalrt word; of de Kerk magt heeft"

om de Ergerendc met de Ke:kclyke ihaffen te tekenen, en te'
weeren?
a. W y bewyzen deeze magt aan de Kerke gegevcn te 'zyn. ..

fl. Uy:t~
('. ) DefO'.ioni.\,
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a. Uyt den ygen aard van eene Gemeente , di van alle

fmette bevryd, en reyn bewaart moct worden, om dat
het hailige den honden niet moetgegeven worden. Matth.
7: 6.

lJ. Uyt Chrillus infrellinge, Matth. 18: 17. Indien uw
Broeder ~ di zondigt, u voor gctuvgen wygert te hoo.•
ren, z.ooz.egt het der Gemeente: en indien hy de Gemeen-
,te wygert te hooren, z.ooz.., by u alsde Hyden en de Tol-
lenaar; alle welke dingen immers di magt der Kerk er-
kennen.

e. Uyt de Apofroliife betragting. 'Rom. 16: 17· UJkt af
van di genen, di tweedragt en ergermf[enflanregten. ,I
Kor. F I I. Vermengt u niet, indim imand een Broedert
,en overzulks een lid clcrGc)Uecntl.:'genaamt wordmde,
een hoereerderis , .of eengirigaard, of em afgodendinaart
~f een laJleraar, of een dronkaard) of een roover: dat 1,Y
met z.oodanigeneenen ook niet :utit eten. Gal. ~: 12. :.

ThelJ. 3: 14, IS. Tit. F ).0. 2 Joh.vers 10.
b. Verdedigen wy tegen de tegenwerpen.

a. Dat Chrifrus Judas niet uytgeworpen heefr.
b. Dat de {hat der Chrifrenen zander eene bczondere open~

baaring van den H. Geeft, waar van de Kerk nu ont-
bloat is, niet kan gekent wor.den.

2. De Bedienden waar in aan te merken fraat, dat di magt wel
aan de Kerk gegeven is. Matth. 18: 17. 18. Al wat g" op
der aa,.denbinden of ombinden z.ult, z.al in den Hemel gehon-
den, of ontbonden z.rn. Dog zoo nogtans, dat de Ouder-
Hngen voor moeten gaan, di nier de voorna1mfre zorge moc:-
ten draagen: maar dat dit rcgt geenzins den Overheaen toe~
koomt, gelyk Eraftus gewilt heeft.
a. Dit bewyzen wy,

a. Om dat di magt nergens den Overheden gegevcn is:'
want derzelver is alleen, de Kerk te voeden.

b. Om dat'r een groot onderfchyd is tu{fen de Borgerlyke
~n Kerkelyke Magt: der eerfier is t de overtreeders te
fuaffen; der laatfrer, befchaamt te maaken, en te behou-
den. 2.Kor. 10: 4. De wapenen onz.eskrrgs 9n niet vlees-
Irk, maar k~tlf,tigdoorGod, totnederwerping der flerkten.

c. Om datChrijtusKoningryk niet 'l/al1de~t..ewerreldjs. Joh.
18: 36•.
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I~ 36. het welke het nogtans zow moeten zyn, indien
de Kcrkelyke magt aan den Overhedcn gegeven waare.

,b. Verdedigen het regen de tegenwerpen.
a. Dat aile 7J,le den Overheden ondmvorpen.g. Rom:. 13. I.'
b. Dat dus eenc heerfchappy ill ecne heerfchappy ingevoert

word.
3. Het Voorwerp; '~ w~lk is, of .

~a. Pe~oonlyk: Hler 1S de Kerke1yketugt bezlg Ol'l1tl:'enteenen
z.ondigenaen Broeder. #atth. 1'8. 14. Wat heMe ik ook di
btryten ;;:.ynte oordeelen r zegt Paulus, oordeelt g)liden niet
di binnen .gn l I Kor. ). 12•.

b...Zaakelyk: want zy verkeert zoo wel omtt-ent cen gev2l.vatt
Leven, als ·van Leere. Van het Leven, als was dat van
dien booswigt, welke Paulus gehfi uyt hun weg te doen)
Di buyten z.yn oordeelt God: En doet g'Y deez.en booswigt uJt
uYiden weg. I Kor.). I;. Vande Lem~, waar over Pau-
lus geboden hceft) Eenen ketterJfen mens verwerpt na de eer-
.fte en t weede vermaaning, enz.. Tit. 3. 10, II. Rom. 16.
17. I Tim. I. 2.0. 2:Joh. vers 10.

4. De Bedryven: dewelke zyn..
a. De Broeder!,yke bejlraffinge. 2 Kor. 2.6, 7. Den z.ood{J(Jni-

gen is deez.e beftraffinge van veelen genog: in tegendeel ver-
geevt liver, en vertrooftet hem, Of dat de ~oodaani;ge door al

• te overvloedige droevhyd nict eetJig:<.insworde vcrj/onden.
Tit. 3. I~. Matth. 1,8. I)'.

b. De uytbanning der gener di geen gehoor geven: het welke is
derzc1vcrweering van de Bondtekenen en Zegelen. I Kor.
). I ~. Doet dim booswigt uyt ulidetl weg. 2 Thefr. 3. I).

IHoud hem nict als eenen vJand, moar vermaant hem als ee-
nen lJroeder: en dat wel om geen gemcenfchap te hebbeq.
met derzelver zonde. Rom. 16'.17. I Kor. S. II. Tit~
3. 10. 2.:Juh. 71ers 10. . . .

.c. De yver om den trytf,C'!V0rpenweder in te brengen: bcfiaan .•
de in de Reeping tot boetveerdighyd,en gevelglyk de we-
dcraanneming tot de gemeenfchap· .des Bondtekcns, waar'_
door wy wel me't den zoodaanigen geenen omgang houden,
Of dat. hy befchaamt werde, en houden hem niet als eenen vJtlnd~
maar vermmmen bema/semen broeder. 2 The(s. 3. 14,1S. euz•.

Y N D E. .
L 1 A AN .••
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AANHANGZEL,
Ten dienlle Qes

WEETGIRIGEN

'L E Z E R S
Venoonende

Proota P/euda, de Hoord Dwaau'ngen J

Ofi:e den ecrften Oortprong der

DWAALINGEN,:
Di allenken in del<erke ingdlopen zyn.

En wei vooreedt.

V4n de 'Dwaaljngm des PaUfaOflJl'.

lEtwelke wy metregt in het Paufilomte berifpen vinden, kal1
'.'bekw.aamelyk. tot dri algemeene H~ofde.n van D~aalingen ge-

'N ~ bragt worden. Van welker zommlgen hun Opzlgt hebben 01'
Y .... hetge/oove, eneene KETTER YE invoeren. Emigen 01'

lien GodsJ.ienft, en ficepcn naazig A-FGODER ¥ en BYGELOOV.
,Ander-en yndelykbehooren tot het. KerkeI:Jk. Bewind, eo. breogen mede
~oor o~eblaazcnhyd~, eeoe Hailige opperhoofdighyd, en eelie ondraag-
lyke QWlOglandy over' de confeientien of gewi1Tcn der Chriftenen , liet
ANTICHRISTENDOM ze1v.
- HOOF~
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H 0 0 F ODE ELI.
§. r.

NAdemaal het den ygen aard der K E T T ERE N is, het ge100v te
.. bederven, en den mens van de geregtighyd des gdoovs af te leyden,
l1eeft men wel agt .te gevell, dat het voomaamfie hoofd der dwaalingen,
omtrent het geloov, opzigr heeft op de Leere van DE V E R D [ E N-
S TEN DE R GO ED E. WE R KEN , door we1kers toedoen de
Pausgezillden tot den yver van ygen geregtighyd op te regten, vervallen.

§. 2.

Deezc Dwaaling heeft de volgende onkunde der oude tugt, di in -de
eerfie Kerk in zwang ging, uytgebroeit: want nademaal de Leer.urs der
eerfie Kerk, gedurende het woeden der vervolgingen, en de lafieringen
.aer ongeloovigen tegens den onnoozelcn handel dcr Chrifienen, OIlsdoor
ecne nooddwang tot het oefenen van eenen firengercn tugt gedrongen
wierdcn; zoo h.ebben 'l.yJl::rengeb mnilTemepten ingevoert: inzonderhyd
wanneer zy Jl::raffeoefenden tegen di flag van gebreken, di ten oneere van
den Chrifielyken Godsdienfr alzins door de Iaf1:eraarsvcrfpreyd wierden,
~ewe1ke zy derhalvenbefloten in geenen deelen te verfchoonen ,op dat de
vyanden der waarhyd door dat doen overtuygt mogten worden, dat de
ChriJl::enen van di fchendaaden zeer vern: vervreemt waaren.

§. 3·
Overzulks deeden zy de overtrceders, naar den aard hmmer mifdaaden

en de wigtighyd der ergerniiIe, in den Ban, niet aileen tot.den tya hun-
ncr bekceringe toe, maar bcpaalden den tyd hunner uytwerpinge zomtyds
tot een zeker getal van jaren, en zomwylcn voor den gan{fen tyd hunnes
levens; met hun niet dan in de uure des doods, na gegevene tekenen van
bekeering, daar van te ontnaan.

§. 4'
Maar dewyI het zomtyds gebeurde, dat de gebannellen, zig kwaalyIc

bewufr, en egter door Gods genade boete doende , di tekcnen en zcgclen
der geregttghyd, nict dan met de grootfre droc'Ihyd hunnes gcmoeds,
hnger konden dervcn, bezondcrlyk wanneer zy in de hoogfre aanvcgtingen
llcs Duyvels, hllll tot wanhoop aanporrende ,kwamen te vcrvallen; zoo
tyn de Voorgangcren del' Kcrk zomwylen gedwongen geworden van di
ilrcnghvd af tc [tam, het bdluyt des Bans tc verandcrcn, en de gebpnr-
dcnen van di Jl::rengcbundcn los te maakcl1.

Ll 2. §. So
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§. ). '

Maar op dat nimand te roekcloos en te ligtvecrdig hier in mogt te werk
gaan, zoo litem:e de gebannenen voor den tyd nid toe', dan na eene wel-
beproevde boetveerdig~rd, en gegeve voldoening, waar op datl volgde ee-
ne Vryfpreeking, of (a) AFLAAT.

§.6 .
.Naar dan del' Kerk-voogden voorzigtighyd was, is den boetveerdigen.

l1:omwylenafgevordert, datze door zekere werken gewygenifie geven moe-
Uen van de waare droevhyd hunnes gemoeds, en van de verandering hun-
nes gevodens; dus eyfl:enzY', B. V. van de Thurificati, di den Afgodm
geoffert hadden·, openbaare gebeden op de graven del' Martclaaren, door
dewelke zy van God afbidden moefl:en eene grootere volfrandighyd in het
verdragen der vervolgingen, en datze opentlyk hunl1c gedaane Offerhan-
den herripen, ja datze betuygen moefl:en hun gemoed beter bereyd te zyn
om .het Marte1aarfchap te ondergaan, naar het voorbeeld van dicn Bloed-
getuygen, di op de aangeweeze pla<ltsbegraven lag: hier moet men aan-
rnerken, dat decze onnoozele gewoonte de hedendaagze PEL G RIM A-
G lEN voordgebragt heeft., dewelke naa de hailige pJaatzcn', om te bid-
den, aangefrelt woraen ..

§. 7~
Deeze en diefpelyke Werken van boetveerdighyd verrigt hehbcnde, .is

beraadilllagt, of aan de gegeve ergernis genogzaam voldaan was? en aan
de Gemeente afgevraagt, ofze aIle naar billykhyd-den uytgeworpeil weder
aannamen, en vooi' hem fpraken? het welke den Kerk-voogden gebJeken
zynde, is het tweede bedryv geyndigt, en zyn di werken gehoudcn VOflr

voldoenewde, ten aanzien van de Kerk ,. en Kerkelyke tugt. .
§.8.

En ll1itfdien is de (b) V ERG E V IN G daal' op gevolgt, dewe1kc
niets anders was, dan eene ontfiaging van di ingefre1defrrenghyd ; .door
welkers wedoen den uytgebanne, nu boete doende, eerder weder toege;;'
laaten wierd tot de gemeene troofr der geloovigen dan wel te vooren bdlo-
ten was.

§·9;
Deeze ganfie tugt-oefening is nog overgebleven tot na de tyden van

Konfrantyn, den Grooten; om dat aIle deeze dingen tot eene gewol'>nte
overgegaan waaren. Maar deeze Vergeving door de dertelhyd der eewe
namaals zoo roeke1oos, :WO ligtveerdig· en onbedagt toegefl:aan, en deeze
~gt ~ a1!e.voorvalleR van misbedryven en zo.tldentoegepaft ",orden de , is

men
~~, Induli~nti~ ) b ); AbfoJuti~ •
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men ten laatH:cngedwongen gC'vvordenWetten claartegen te lUa:lkcn, dat
~eene VCl'geving te vergllnnen "lOW zyn , dan alleen met toefi:emming van
den:BilJchop of Opziendcr.

§.IO;

Dit alles wierd in de cewen der onwectenhyd van dag tot dag ergcr.
• Men verzon mennigte van boetvecrdige werken; en derzclver voloocnin-

gc wierd nier meer aangezien, als behoorende tot de vier{chaarvan de Kerk
en tot de Kerkclyke mgt, voor zoo vee! claaruyt geoordeelt plagt te wol':-
den, dat de ergernis wcggenomen, en den gcergcrde voldoening gdchied
was; maar zy wierd nu voor eene waare verzoeninge der zonden·gehouden,
waar door zy willen der Goddclyke geregtighyd in de Goddclyke vier{chaar
voldaan~lezyn: het welke vafl:geftelt7.ynd~, DE VERDIENSTEN
DE R GO E DE WE It KEN ingevoert zyn, en gevolglyk, dat de
mens geregtveerdigt word door de ink/evende geregtighyd. En als oulings
zotnlliige in den Ban gedaane door de v~r[praak der gevangenen; di veel
voor bet geloove geleden hadden, weder In den fchoot dcr Kerke aangeno-
trien zyn geworden, hier door is hct gebcurt, dat di veel aan de Kerk
verdient hadden, zomwylen toegelaaten zyn geworden, om,di Vergeving
voor hunne vrinden tc verwerven; Ja datze zelv , na eenig gedaane bact,..
werk ,zomwylen in derzelver plaats toege1aaten zyn: het welke al[choon
miifchien in de Kerke1yketugt neeft konncn geleden worden, egter na de
verdorve betekcnis der voldoening, de Dwaaling ingevocrt hceft D ER
OVER TOLLIGE WERKEN, de\Velkeop eens anders rekening
overgebragt zynde, fieUen dePapiften met de grootnc ongerymdhyd) dat-
~e:de kwytfchelding van zonden verwcrven konl1en.-

§; I I.·
De voldocning tot de.Goddelykc vicrfchaar overgeGragt zynclc, kook

het merkteken van V ERG E V I N G verdorven, en heeft ecne niwe en
ongchoorde betekenis bckoomen, dat het naamelyk betekenen iowde , ee-
ne vergeving van des zondaars [chuld in de vier[chaar Gods door eene kwyt-
fchelding der zonden. Daar uyt is nog eene andere Dwaaling gevolgr, te
weeten, dat nimand di vergeving verwervt, dan door de uytfpraak cler
Vergeving uyt den mond des Priefi:ers-, en overzulks vereyfie di DE
o 0 RBI E G T , als'volfirekt tot de zalighyd'noodig~ , ..

§.12.
Hier over veele twifiredenen opgerezen zynde, hebbenze deeze Leere

niet konncn befchermen, noeh met Chrifi:us voldoeninge over een bren-
gen, ten zy met het werk der zalighyd, tu/fen Chriftus en den Mens te
yerdeelcn cnte frellen, dat Chriftus wel,een genogzaam Il'Itrm randzoen

Ll 3 . VOOf.'
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voor alle zoudel1 b;:taalt hecft) Ill.lar dlt God het zelve niet verder heefi:
\villen tocpaffen, danvQor de r..onden) di voor den Doop begaan, en doo-
delrk Will1ren; fiellende derhalven, dlt de vl!rgeev~yke z.onden, zoo zy di
noemen, en di na den Doop begaan t:.)'n, door ygen voldoening verzoent
mOelten worden.

§. q.
"Om dit w:,\top te ptonken; hebb~~nzenog: cen ander Leerfiuk vande
KRAGTDAADIGHYD DER BONDTEKENEN daarby
geflanfr. te weeten) dat d~rlelv.er Biuyker door dezclve, als do~r het ge-
werkte werk, geregtVeerdlgt wlerd, en de tocp:ilIing van Chnfl:us ver-
dienfl:en verworv. Dit dan van het e~ne Bondteken, den Doop) gcftdt
hebbende, hebben zy dat van de ovenge oak moeten vaft frellen, wegens
den gemeenen aad en gebruyk der Bondtekenen.

. §. 14·
Op deeze Dwaaclinghebben ZY110ggepaft, cen zceker Platonis LcerIlllk

'Van HE T V A AGE V U U R) het welk de V ad~ren geenzins gekent,
en geheel met fiilzwygen overgcfrapt hebben tot voor de tyden van Aueru.•
fiyn, di de eerfte daar «>vergewyfdt, en in 't vOOl'bygaan) als wat~_
ders doende, aUeenlykter loops gewag daar van gemaakt heefr.

§ 1).
De overige Geloovs-ver[chillen tuffen ons en de Pausgezinden, hebben

meeft hun opzigt op de Pelagiaanen, dewelkeegter, n1 dat de Preek-
heeren en Janzeniften zig tegen der Jezllitcn mataiologi4 veehyoordige re-
denen geftelt en aangekant hebbcn) Ollzes oordeels niet a111de geheele
Pauffdyke Kerk toe te fchryven zyn: Waaf van wy 't yerlnal ,n den oor-
fprong tot de Hiftori der verfchillen tuffen ons, en de Arminiaanen, uyt~
Hellen.

.~_.""'--"""----------~--._-------
H 0 0 F 0 D E.E L II.

§. r.

LAat ons llU toetredell tot het tweede HODfd der Dwaalingen. opzigt
laebbellde op DEN GOD $ 0 fEN $ T DOOR DE P A U $-

G E Z I N DEN V E R DO R.V EN. Tot dit veraerv heefi:aphrmneen,
~elegenthyd "er[chaft, zOln,niger ontydige begeerte, in de .tydcn van
1tordbu\t'yu eli daar na. om de H vden~n met de K~r~ te vereemgen; het
lltYc}kitt t1e,Arriancn de gan{fc Dwaaling OrD:rent Carlitu5 Pe~won geb.nrt
• ! heeft)
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Jieeft, en in de RegtzinniB'en een m.engelinge van vee1c BY GEL 0 0-
V I G HE DEN, di yridelyk40ntaard zyn tot eene vuyle A F COD E-
RYE.

§. 1.

De gefradige ervaarenis heeft doen zien, dat de mens zeer bezwaar1yk
van zyne gewoontens en verouderde plcgtelykheden af te trekken is: wan-
neer dan de Hydenen ten tyden van Konftantyn uyt de Steden uytgezet,
en derze1verTempelen en geefrelykc Inkomf\:en aan de Kerk gefchonken
wierden, is heSkoomen te gebeuren, dat zeer vede menffen den Chrif\:e-
lyken Godsdicnf\: be1eden met een gam; onchrif\:elyk gemoed; dewelkc der
Hydenen gewoontens en plegtelyklleden ais nog toegcdaan zynde ,de hai-
lige dagen met ledig gaan gevicrt hebbcn, b<;minnende te hooren de bc-
dryven der Goden, cnz. het welke van zommigcn gemcrkt zynde, heb-
ben zy raadzaam geoordeelt, aan der mcnffen zinlykhyd wat toe te geven)
om hun van de Bachchus fpelen en oefcningen af te trekken: hierom heb-
ben~e op de dagen, di aan der Hydcnen Gooen toegewyd waaren, de
Tempelen geopent, dc Gemecnte te zaamcn gcrocpen, en in de plaats
van der Goden en Godinnen bedryven, de f\:andvaf\:ighydV;ttl .zonimige
Martelaaren vcrhaalt; aan welkers gedagtenis zy yndelyk Dagen, T empe-
len, en diergelyke toegewyd hebbcn; en dezelve alzoo gelyk gemlakt met
de HeIden der Hydenen, di door apotheooJin, Vergoding ingewyd waaren.

§. ~.
, Om datde Hydcnffe zinlykheden ook groot behagen fcbepte'1 in cicr1y-
~e Tempe1en, Altaaren, Beelden, en in der Priefteren nettighedcn, en
~inIykgewaad, hebben zy gocd gedagt ook hier in het Yolk wat ten wilte
te moeten zyn; noemende den Tafel der gefcrrenkcn, metdewelke het
Nagtmaal (a) gcvierd wieed, eenen Altaar, gebruykende ook witte klee.•
derel1 met lange (b) T abbcrden; om dat dien tooy der Hydenle Prie-
flercn veel overeenkoomfthad met den optooy der Wetti1fe Prie£l:e.rcnen
l.eviten.

. §·4· ..
Ook zyn hier en daar in 't hymelyk gefchiIaerdf;Bedd.en toegelaaten;

hocwel in 't eerf\: zeer bezwaarlvk ; dit zow eg,ter niet vee! tegenfpraak on-
f1erworpen zyn geweef\:, ten zy de Godvrugtlge ynddyk bemerkt h,adden,
~at dezelv~ van het gemee~e Yolk te vee1eerb1d~ghydbeweezen wlcrden:
het welke.111de agtf\:e eew 111kragt uytgebarf\:en 1S ,tOt dat ten laatfien 4~
Beeldendmaars, door wapenen, en de gunfr 4erVo. rf\:en) de overhand
krygende, hunnc Tegcl1partydcren onderdru~t bebbcn~. .

,. S~
(a) Eadwiftiam celebrare.
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§. 5·

Ynddyk hebbenze ook in n3avolging del' H ydenen, uyt de hailigen be";
gonnen G~den en Godin~en temaaken, denwelken zy wilden van God
over zomtmge bezondere dlOgen de wrge aanbcvolen te zyn; hiervandaan
zJl1 de hezondere Patroonen en Voorffandercn over zi~kten, koopman-
[chappen, en gewefien voordgekoomen. Van welke d1l1gcneene bezon-
clerc vergelyking te maaken en de overcenkoo111.ftaan te ;yzen, aIhoewel
dat wel tel' [nee zow koomcn, zoo is cgter hier nns werk niet en van an-
dere overvIaedig verrigt. ,.

H 0 0 F 0 DEE L HI.
§. I..

w.

.. A T dit Ho.ofdfiuk belangt, befcl:owt het zel. yeden oor[prong
en opkoomfi des ANT I C H R I S r S., waar tn vertehyde trJp-

Pcll zyn. De eerfie trap deczer ingeitelde Hailige opperhoofdighyd, is
gewecfi -de Raads-vergadering van Nicenen, di de gelegenthyd ver[chaft
heeft tot de .uytbreydin.gvan de magt del' Biffchoppen of Opzienders, n.1.1r_
dcrzelver wa.1rdighyd en Stads gebied. Waar uyt de gefchitlen ontftaall
zyn, tuBen het ond en niew Romen.

§. z.
De twecde gelegenthyd van ;zoogroot cen 1100gmoeden trotshyd, aJswe

in den Roomffen Pans zien, heeft verfchaft het gebied van Konltantyn de
Groot, di den Biffchoppcn niet aIleen verrykt heeft met de goederen del'
Hydenife Gee11:elykhyd, van waar di opgehlafenthyd ; maar heeEt den
Roomffen Stoel zoo zeel' begnnfiigt, dat hy het geheele Wefien aan den-
zelven onderworpen heeft, welker Stoels gezag, [ehoon de Oofierffe Kerk
wygerde onder den P.lus te 11:.1an,egter in 't We11:cnzoo zeer tocgenomcn~a . .

§. 3·
En als namaals het den Key[eren te bat berowde zoo veel magts den Paus

gegeven te hebben, hebben zy met twifien en kyven lOO weelverJoren~
Qat zelv de Pans tot een vervaarlyken Alleenheerfcher opgefl:egenis, voor
zig inpalmende door giften en gaven, en zomwylcn door wapcnen, zoo
y.gene .lIsgeleende, net regt over bezondere Provineien of Wingcweficn ,
en de Inkoomfien van vecle Gewefren, alsook het uytgeven van Leenen:a
~uz; hier uyt di hailige Oorlogen 1 da.1rzeden KeyIeren hebben iilgewik-
., . kelt.
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niers van fiellcn mo~t " dan het gene aileen uyt dehailige Bhderen kon
bewezen worden; ,dl' daarom ook aUcrlye£lag van vervolgingen beproevt
hebben, dewylte dezelve aangemerkt hebben, aIs de fchadelykfie onder-
~yners van dien Stoel, di h.etregtvan het Pau£!elyke.J'foogaantienverni-
tlgden; en overzulks datze Inh~ Pauffelykgebled met ~ogtengedoogt,
maar door allerlye£lag van vervolgmgen moefien uytgeroolt worden; het·
welke .eel.leverbaazende dwinglandy :ov.er de confii~tien of ~ewHfender'
menffcn IS, en eenC.doodelyke omkeermg' vall Chr1fr~s Komngryk, 4at;.
geefl:elykis..

Van den Oor!prong' en 'lJaamenbttng der rpelag;."mfielYft,,,~
/,,6"'1 rzJ90r 7.lJO rvee'di dqor de A,rmilliancn ~edcr,

u, bMn gWr4gt ~.
f. I.

D'E:PE:t .A:G1·X'fEN hehben diel1n:aamverkrtgen vaneenen Pe-
lagius" een Monnik vanbelydenis, en van geboorte een Schotsman;'

tli in de vyfde Eew zyne Ketteryen in >tWefren neeft beginnen te zaaijen~
di ook.nadcrhand door zeer veele Raads-vergaderingen, Oudvaderel'l, en'
ander~n, veroordeclt zyn; tot datzeten laatfien wederomter baan gebragt.
tyn gew6rden door de A RMINI A NE N j dU9 genaam( van Jakob Ar-
min, H~-keraar te Leyden, Navolger vatlFrans Junius, .crJ 'voorzaad'
vim Vorftitts<, tit wehot' Leyden beroepen, . ~at we~l1sty'ne K-etteryen'
ftiet t(')egebaten was, ~n gdl:ocven in >t Jaar 1669.' Anderzins wordenze
Ook:R-EMQNSTRANTEN of VERTOONERS genaamtt
ja zy geven in het opfchriit van haaten On~,rwrzer, aigzel'l den naam
Tan VERTOONENDE:. (a) HERVORMERS,welken naan'J
7.y verkregenhelme.n van een.Smeek .(chrift', den Staaten van Holland en
Weftvr'iefl:ando, na den dcicxt· van Armin" O"iergelevert,,: ktwdk zy Re4

monftrantio, orVertooningnoemdct'u '"regen dewelke-, op het aanhou ..•
den van Jakob de Eerfie , .Koning van Groot-B.ritrannien, een aJgemeene
Sinode ofKerken-vergapertng. binnen Dordregt.m.de J~ren 1618. en Ic9'i~..
gehouden is. ~ -.' . ,,'

',_:~~.~~t eene nOoa~altetykhyl~ty." =11 gccftmet<de ~~t1~~:
(.a) .lcmonftrando,aef01JJlau.
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van een-e zuyv.ere Wysgeerte te verzorgen, geven genog te kennen de
.Dwaal.ingen,, uyt eene vallfe Wysgeertt in de GoClkunae ingefioopen.
Waarom, niet buytefi rede, de Apoftel der Hydenen den Chrlffcnen ver-
maant heeft, K~l. 2.: 8. Ziet toe Jilt nimand •• tdJ,,~nr,1'tI vervoert tillr

,:de FiteJofi, en idel, verleytJingen der men/ftn. Want dat uyt deeze 'bron--
·ader de zeer ,;erdervelyke Dwaali,ngcn der Pelagianen opgeboi:Tettzyn, tul .•
;knwy door ,deeze kcrte redenermg opentlyk aantQonen. . '
" '§·3·. .' ,

Gods Onafhangelykbyd ,en <tiler fchepzelen .Afhange'l)khyd'VtIn God, in
'hun l.yn en werkell, blykt uyt dczuyvere Wysgeene klaardcr, dan de helde-
re Zon op den middag: wi deeze betwifr, dien moet lloodzaaklyk Gods
denkbeeld, aile? geefren ingedrukt, oP,ee?,e fchande1yke "'yze verdorven
worden. Ook IS net door des menffen u;intgile mewufrhyd kenlyk, dat
de menffclyke wil des niet tegenfraande zeer vryen onhedwongen wiI, a1
\Vat hy wii: 'wi den mens v!ndeeze vtyhyd beroovt, divemitigt'm~t een
ook den aard en wezel1tlykhyd van aen geefr, en mnakt alle deszelvs wer-
kingen·tot cen ze1vgaan8e·werktuyg. Egter kan men niet wei Ontkenllen,
dat het zeer bezwaarlyk va1t, des menffen vryhyd oyereen fie brengen met
cler menfIen .in allen deeien afhmge1yliliyd van Gods Voor:rinigbyd', de.•.
'8'elke eenigzinseene noodzaaklykhyd. fchynt in te voeren. Met 'welke de
.Petttgitme" ()yerwegenck:; en in ooze ~ i#.ArminitJnen ,enzockende
.~ merfifelyke vryhyd vry en Ollgefchonden te houden, hebbellZe ontkent,
4ezelve zoodaanig van Gods inv10ed en medewerking af te hangen, dat
'¢lar uyt eenige noodzaaklykhyd van nytkoomfr in des menffen wil zow
'konncn aangedrongen worden; waanende, geenezek:ere toekoomftighyd
te konnen lJefraan met de vrye 'bepaaling vall (ten wi, :,denwelkeR'zy, ftc}..
Jen onzeker te zyn, wegens zyne onverfchillighyd: dat ,dit prooton r[eudo.f,
deeze Hoofd Dwaa1ing, door een noodzaaklyk gevo1g, de vyf teden de,.
Jf1rminianen hedt moeten uytbroeijcl1, nemen wy hier aan te bewyzen.,

I. RAng der '1JTP~;'Jnge7'J.

Aan deze onderfte1ling h1.aakten·7..y va1\:·.~voor eern de Leere vall
GODS KRAGTDAADIGE GENADE ,dewelke de RcO't-
linnigen erkennen in bet eerfr.e oogenblilc der Wedergeboorte; wint Se-

. 'JlIyl bet niet kon ontkent worden, <!atde mens in de WedefgebObrte dool'
ge\oQvell bekeering tot een niew fchepze1word, Mch ·bOIt··dilt di wilswe11-J
kingel1 .%Ctt ny zyn, di ook wooer <1ivrybyd zel" ~t1: 1ovW,2ittide: 4ettg'-'

Mm2 den
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den z)'n zowden; hebben zy gdtelt, wegens de middagklaare plaatzen cler
H. Schrivtuur, dat men wel eene werkenae genade moefr toelaaten; maar
eli geenzins zoo lU'agtdaadig werkende was ". datze omwyfelba:lrde Weder-
ge\)oorte van d¢IU0ti zalighyd te roepcnen Mens zow medebren~en; want
meenende, dat de onverfchillighyd, dize verkeerdelyk tot de vormelyke
rede der vryhyd heel.zorgvuldiglyk frellen, met de zekere uytkoomfr der.
Wedergeboorte fh:ydig is; daarom dringenze aan, dat degenade niet u.
tyt en zekerlyk werkt ). dat gene, ~aar toeze g~fc?ikt was: om dat de wil,
naar hun gevoelen, zig noodwendlg onverfchl1lig houden moet) om de
genade te wederftaan, of niet te wederfraan., .

II. R,mg tier DTPaalingen.

De Leere van' DE VOLHARD'ING DER HAILIGE.N
had dezdvde rede: dewelke, niets anders zynde, dan eene gedurighyd
van bekeering' en geloov, en eene gefiadige betragting' deszelvs , ook
zelvs met vryhyd lieeft moeten verrigt wor(1en: om dar tot eene igelyke
daad deswils 'een·niwe vryhyd vereyfi:word. Hier, kwalUlnoch' by, aat de
vroomen zomwylen kwamen te vallen, dat is, tot dwaalingen of zondige
danden,te gerraken, di als met eene niw-ebekeering moefien verbetert wor'"
den : en nademaal dan in' dien zondigen fhat te volharden, of niet te vol-
harden·, ook afhon,g van eene niwe wils beraading, en'van een niew be-
fluyt; eo' dat tot deezes belluyts opwekking ook zekere genadewerking
vereyfi word ,. laaten de getuygplaatzen· der H. Schri~tniet .toe te ontken-
nen :zQQhebbenze. wederom: moeten zeggen, dardt werktng dergenade
van zoo grootenkragtdaadighyd niet is 1 dat eene onfeylbaare uytkoomfi:
van volharding, daar aan verKnogt zy: want deszelvs hoogfie kragtdaadig-
hvd. hebbcl1ze hier) om dezelvde redenen, nietkonnentoelaaten, am
d~welke.zy de voorgaande firydighyd tuffen de noodz.aaklykhyd en vryhyd.
gefielt hadden•

. Welke tweede Dwaaling aangenomcnzynde, naamc1yk;. dat de waar~
en~pregte geloovigen,dQor afval.konden worden waare ongeloo~igen en'
eew~g:Konden,'verloren gaah, <itt derde Lcerfl:ukook llooaz.aakl]k heett
~oet~, volgen.:. DA..'f, CHIU5TUS OOK GESTo.RVEN

lSI.
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u, voo~ DI VERLOOREN GAAN : \Vanf indicn hy
gdlorven is voor aUewaare gelGovi~n, ja voor alle,n, di haddcn konnen
ge1ooven, en dat het getal, van di gelooven of met gclooven zowdelll)
onzeker is, en dat ook uyt dat getal zeer veclen zowden verloren gaan)
zoo voIgt ontwyfe1baar, dat Chrifius o~k voor di'verloren zullen gaan)
gcfl:orvcn is, en dat deszelvS'voldoening niets anders te weeg gebragt zow
hebbcn, dan dat aile en'een ige1ykMens met Go& weder kon in genade
vereenigen, zoo hy witae ; en nademaal·dit willen, volgens hun gevoelen
enkd en aUeen afhangtvan' de bepaaling des onverfchilligen wils; zoo
moeft DE ALGEMEE:NE GENADE vaft gdl:elt worden, of
dat Chriftus voor aile en cen igelyk Mens geftorven is: en men moeft ont••
kennen, dat in den Raad des V redes aan Chrifius een zeker getal van
Menffen volfirekt gegeven is, voor dewelke hy lutym, aet randzoen be~
loovde te zullell betaalen.

IV. en V. Rang de, DlVaaling-etr.

Zoo ats de dingen zyn in de uytvoering , . aIzoo ·zynze·oak in den toe:;
leg; en' overzulks heeft God nietsanders gedaan, dan hy befloten had te
doen: aangezien daO' all-egevrogt der genade zow afhangen van eene-on·
zekcre voorwaarde, als mede dat bet geloov en de bckeering, werkingen
~an den gceft zowden zyn, di alleen van's menffen vrybyd met onverfchil!.
tlghyd afhangen; zoo mod1: men EEN VOOR W AARDIG BE~
SL UY T invoeren', het welk niets anders is, dan eenig algemcene voor..:.
nemen om te zaligen, di gelooven) en teverwerpen, di niet gdooven
wilden : waar van daan ook gefprooten is der Jezuitcll Middel-kennis.

Dezclvdc rede was ook voor de Verwerping, di ook aan den haak V3!t
een voorgezicn ongeloov of afvaI. clerMenffen gehangen mooR worden~
op dat het algemeen voorwaardig befluyt niet in duygen viei.

Maar dewyl devormelyke rede J~rt'Fjhyd1niet gelegen is in onverfcha:.
Jigbyd) maar in deszelvs klaare aanblik der waarhyd: en dat de Mens des
te vryer wit) hoe zynen wil door klaare en kragtige redenen te meer ge-
perft en aangezet word; en clatGod door zyne onyndige'magt op den wit:
werkt, behoudens dezelvde vryhyd, met des Menffen v-er1l:andte vcrlig.;"
teQ) de twee uyterficn behoorden niet ontkent te worden) om dat beyder:
2a3menhangen overeenbrenging bezw:tarlykvah, dewyl het Menffelyk ver"
nuft zoodaani~ hepaalt is ,. dathet niet doorziet alle Gods wegclJt, in de.••..

Mm 3, welke:



§. 6.
..' Men' leah~ mede riietontkennen, dat ik'Menffelyke wi! crt vryhyd van
dien aard zyn, dat aan alle en een igelyk bet goede ,toelacht,onder dat
vormelyk klaar en onderfchyden begrip; volgens denzedekundigen r~gel:
NimanJlIerwerpt eengged, idsgoed; en begeefteen kwaad, ~ls kwaaa.
Wi ziet nkt, dat God den wil, overeenkoomende met zyncn aard en
wezentlykhyd, kanhepaa\en ,behoudens de vryhyd, met aan den geeft
een uytgefrrekter verfl:and te geven, door we1kers middcl hy der goed te
ki:uren dingen goedbyd ~ dat is, eedykhyd ,gelleuchlykhyd, en nut-
tighyd doorkeken heeft. Het welke wel aangemerkt zynde, koomt de
pooerfi:ellillg van <lit alles in te fiorten.En deezen grondGag ooder-
mynt zynde.) ,zakt het gantre gebow door ygcn gevaarten en zwail1'hydter
neder.

·,8 V.AN 'DER PELAGIANEN Z)W.AALING.
welke di Onyndige op onyndige wyze hande1t: want de gezonde W ysgeer.
1le leeraart, dat men zig van de twifuedenencever 't-onyndigc moet af-
houden. .

'§•. ~.
Men kan ook geenzins ontkcnnen, dat de Enge1cn ell <zaligeGee!ten in

dicn volmaakten ·fiaat :teer vry werken, en nogtans niet onverfchillig zyn
(olllte zon~gcn, ofniet,re zondigen: om dat zy in dewaarhyd beVeftigt
%yo, dat 1S, een verfrand ontvangen hebben, "t welk wyder nytgefrrekt
~yndc:, genogzaam is, om klaar cllonder[chyden te hevatten aIle de plig.•
ten) di tot lie zalighyd behooren. En door dien de hailigmaaking een
groote trap is tot de heetlykmaaking; waarom konnen wy dan met ae H.
Schrivtllur niet zeggen, dat in de g~moederen der Gerocpenen door Gods
.kragtdaadige genaae eengrootCt" ligt ontfioken word, en dat '1.y verkry-
.gen geopende oogen des verfrands, om te doorzicn der gcbreken [,han-
ae1ykhyd, der deugden eere en betaame1ykhyd, der Goddelyken vrind-
[chaps gencu.chlykhy3 en verzaadigthyd, en des Goddelyken tooms vrees-
lykhyd.

,y N D E.

"'._j

f .
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Vttn aer Herelooperen 'D'Waali1'Jgen Oorfpr011Jg.

g.I.

D...E HERDOOPERS' hebben hunnen opgang bekoomen in het
. JlarI pI. Overzulks omtrent het Begin der Hervorming: Zy dra~

gen deezen naam·zoo omdat%c Herdooptwor~en,a1s om.datze oak ·ande•.
ren Herdoopen, volwaffenen naamelyk'i of wel'di gen'en" dewclke buy":,
ten hunne Gemeente in 't begin haarer jaren gedoopt zyn geweefi. Van
dcn Hoofd-fiigter deezer Zekte, ThomasMun~rtu ~ wordenze genaamt
Mun.:;.erianen: en van Menno " di het Pausdom verlaaten .hebberulc in '~
Jaar I~'36 •. weder gedOopt i9, MenniHen. Van Belydenis, wegens de
GcefivervoeringenenZinverrukkingen 'i di%eveele',met Goddelyke'inb1a-
:zingen voorgaaven ,. wierden wmmigen genaamt Ca} 6eefldryveren en
Cb) ::.inne[ofJ:;.en: van anderen kregenze wederom anderenaamen, Apo-

jIJlif!in,.Se.1fJtlratiften, ~~harifte~, ~ilent.:iarien of ZW.'Jger.'J, Qfm'ten,.
~tkif4rijl,n IJj OnverfchzUzgen ,. t'.,tbertmen of V rygeeflen ,. en~
., .... ..s. 2.', . . . ..'.'

Na datde Paapze Kerk van Afval overtuygt, en he.topentlYk k~nhaar
geworden was, datzegeene Voorfpraak voor hlmne Dwaalingen yond,
ten 'ly met veranderiog.van 't ge1oovs-beginffd,. en met byvoegingder
Ovedcveringen by de H. S~hrivt, en KerkeIyke Be{]uyten " zoo kOlle<:;u
iderJig~ykzien) d.a~men,alleen ophet zegg.en der a Schrivtuur te £tam
had: niette min· waarenze alle nietv3n eenzelvde gevoelcn ol1ltfent:~·
waarcll uytleg eoJt gebruyk derR. Schrivtuur, en overzulks waaienzeook
aIleniet ecns van gevoeJcn ',. welke Leerfiukken te verwerpen:, en welke te'
behoudem waaren: WaN:nademaal de Kerk hervonnt moefl:worden, zoo
diende men' we1l.)eraadeu te zyn over de Leerfiukkell des-GdQpvs door de
S"chrivtuur opgegeven, omdi 'welte ohd~ifchyden van de.verdigtzelen der
menffen..· . ,

, s- j; . '.
Dc Herdoopers\Vaanden', niets t~·rtioetenaannemeu''',_ dan~tg~ne tn«'

even zOO veele letteren in de S,hrm ~ytgedru:ktftoAd) Tlerw'rpendt tI/JI\
~1£U~Jgmen derve/ver gebruJi.· ' ; ..,

(.;I) ER.h\llilfie.ro. (a 1 'a,Ilat.ta..,
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1. Rang tle.r'DTPaalir;geu.
§. I.

, Hier van daan zynze voor eerfl: zeer bekqmmert gewecG: omtrent de
Leere der Dri-eenhyd ;niet toelaatende di Cprcekwyzenvan de Kerk , diz.e
otilings den Arri:men tegenge~rorp(:11had; en nyt de Godkunde uytmOl\-
ficrende de kl1ndigheden, van Ca) wez..entlykh;d, ( b) Perz.,oonen, en
dicrgclykel1.

'§. 2..
, Hieromvocden zy oak de Dwa:ilingcn· omtrent I.e vereenniging der tUJee
'Wez:..ensin Chrif}us; ontkenncndc de bewoordingcn vereenifJing, en- QfJn-
neming SChrivtullrlyk tc zyn :iafiellcn ook, dathet vVoord vIces gewor-
oen is', even gelyk Water W yn'; aandringc11de eCBe vcrandcring van ~t
Woord in vlees. ' r

- §·3·
'Welke Dwaalin~ aallgenomen zynde, hebbenzc gefl:clt, (\at God 'rJer•.•
tmderlyk is , ·dat is,' zigtbaar, lydelyk, en frervelyk; dewylzy aannemeft-;
dat.Chrii1us nict gcbleven is, dat by was, tc wceten). God; en gewor-
uen is, dat hy nict was.

§. 4·
Bier uyt fpruyt ook de Dwaaling van zommigen aangaande den Oor-

fprong van Chriftus vIces; het welke zy waanen, uyt het Woord Gods,
;Usuyt een' zaad, en gecnnns uyt de zclvfl:andighydder Maagd NIariavoord-
.gefproten te zyn.

'.§. I.
De andere voorna.1meDwaaling, uyt de eerfie onderll:elling van gCen6

gevolgen toe tc baten voordvloeije~de, was van den Kinder-aotlp: want
'%yontkendcn, ergens met uytgedruktc woorden een Gebod gegeven te

. ·.2yngeweeft, om Kinderen tc Doopen; ~n ziende dit Leerfiuk door gc-
volgen vafl:gemaakt tewordcn, hebben zy het zelve alscenell menifelyken
yond verworpen. .

,r §;".
_, pe~l zy evenwe1 dQor bewysredenen J ontleent Vem de OorrprongelJk~
, ,;. ~lJnde,

( .) Elfentia. .( b I ferfollCo
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x.()nJ~, geperO:werden, hebben zommigen van hen, oat ook niet wil-
len toelaaten, en alle gcwoonten van zondigen afgeleyd van dcn luft to~
navolging en van kwaadc voorbee1den.

§. 3·
Als andere hun drongen met een bewys, ontleent uyt het wezen der

Bondtekenen, te we<:ten, datze Zcgelcn van't Genade Vcrbond zyn,
roo hebben zommigen uyt haar ontkent, dat de Bondtekmen Zegeien en
tekenen der ge1Jade 9ft, maar alleen tekenen zyn van on2;.ebelyJenis ,de~
welke de Kindercn, wegens gebrek van gcloov, niet ilOOdighebben.

HI. Rang der Drvaalingen.

§. I.
De derde Hoofd Dwaaling is, cen kwaad verfl:andvan Chrifrus Predi.•

king op dCllBerg) di hun toegefchenen heeft den Eed te verbieden, in..
tlien de woorden opgevat worden naar de letter, en in haare grootfrc een..
vawdighyd.

§.1.
Denzelvden hebben zy ook gemeent in di ze1vdePreek verboden te hcb..•·

ben aUegelyke vergelt\ing van aangedaane kwaad; het welke zy uyttrekken
tot het gebruyk van 't zweerd, ~oo wei in't voeren van oorlog " ais in "t
fira1fender kwaaddoenderen. .

§. 3·
Als men hun de bcwysredenen, uyt het O. Teframent genomen, aan~

orong, fre\den zy vafr, dat het Oude T eflament ~et op de ']oden, en dar
Chrifius een andei' VerbOl1d, met niwe beiovten en Wetten geflaavt, inge-
voertheeft.

§. 4·
Tot de niwe Wetten betrokken zy derhalven di ge~den, van leenetJ

Eed toe te iaaten, en van geene gelykewedervergeiding te doen.
. §. ). . .

Aangaande de belovten zyn zy van meening aangemerkt te hebben, !!Iat
dezelve in het Oude Tefl;ament, naar de letter opgevat, zig niet verdeJ'
uytfirekken, dan tot de belovten van dit leven, en maar aileen beloovt te

'.zyn cenen .gclukkigen Borgerfraat in 't Land Ifrajels.

No IV. Rang
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rAN tDER SOCINIANEN

Van den Oorfprong der Sodn;aan~ D~aalinge~

§. I'.

DE SOCINIANEN hebbenhunnen naamontleent van LeliSo';
. cin van Sen;}, di de lafieringen van Servet, waarom hy te Geneven'

verbrand is, omheUl, en meer andere Leerfiukken tegen de Regtzinnige
Leere uytgcbraakt heeft. Deeze Leli Sodn is in 't Jaar 1,)62., te Zurig
gefiorven, en heeft zyne Schrivten met zyne Ervenis nagelaten aan zyncn
Neev Faufi Socin, een longc:ling van ~+Jaren, van we1kendeeze Oom
vee1tydsgeroemt h;1d, dat hy na hem, alleJaan de werreld gelukkiger ver-
klaaren, en 7Joltrekken z..ow. Met welken [chat Faufr Socin naa Italien
trekt, alwaarhy twaalf Jaren vertoeft heeft; van claaris hy naa Baze!ver-
trokken, waar hy dri Jaren zyn verblyv gehollden hebbcnde, daar na naa
Polen trok; alwaar hy eeniglyk zyn werk maakte, om de Godkullde van
~ynen Qorn , ~li Socin ten vollen in te zuygen, en op te maaken. Van
'fI'aar hy ookBoeken begon te S,hx:yven ontrent het Jaar 15]0. waar van by

yer,!
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verfchyden op verfehyde plaatzen, in Italien , Duyd1and, Zevenbergen,

,en Polen uytgegeven heeft. Is Overleden in 't Jaar 16°4; en zy.QsOu ..•
derdoms 65.

§. 1.

Dewyl de Philautia, ofYgenlievde, het voornaamfre gebrekvan's mens-
fen verdorvcn aard is, zoo hecfe dat_Schrik-dicr ook veele Dwaalingen in
qc Godkunde uytgcbroeid j zynde deszelvs voornaamfre vlyt en iver, om .
aIle Gods wcgcn op dcn leefr der ll1cnfTe1ykebegeerlykheden te fchoenen.
Hier van daan :qn zommiger pogingen, om eenen Algemeenen Godsdienft
te fmcden, dewe1kc'den men{fen, alfchoon zondaaren, den weg, om
~ot Gods gcmeenfchap te geraaken, voorfchryve, uyt de natuur of't aan-
geborcn ligt bekent, en voor een igc1ykmens evengelyk open. Ill.we1k
begrip zyzig ingebce1d hebben, de Hevde Gods .regen alle en een igelyk
vec1meer aangeprezen te worden.

§. 3" '
Maar dewyl di algemeene Godsdienfr niet kan toege1aaten worden, ten

waare men alle Verborgentheden .des Ge1oovs, van naturen of aangeboo-
ren aardgeenzins bekent, en aileen van de Openbaaring afhangende weg-
ruymde, zoo hebben en zyn, de Socinianen geheel en al daar op uyt ge-"

. weeil: ,om deze1ve uyt de Godkunde uyt te boenen, en uyt te monne-.
ren.

I. Rang der 'D1t'aalingen.

§. Y.

Het welke, behoudens't gezag der H. Schrivten, niet konnende gc-
fchiden, ten zy met derze1verGodfpraakcn te verduyfreren, en ik weet
niet door wat uytleg te ontzenuwen; hier toe hebben deeze Tegenfrreve-
f~. twee val1fe.beginfTe1enaangenomen; hct clerfreis: d8t de m~njJelyke.
rede alleen.ae f911egf!er.,i$ 'JJ~ di H.:~h#l!tuuy, ~n(1b.tgeen zinin de H.
Schrivt toe te laaten ,~y ,,<tal) di~d~redegoedk~"rt:. \\faar van daan dit
fchriklyk zeggen van Smals: Alfchoon de H. Schri'JJt t'Wee, dri, ja meer-
maalen geugt had, dat Chriftus God is, dat by het egter niet gelfJoven z.ow:
om dat het de rede tegen fpreekt, en datmen al wat voor de rede ondoor- .
g~4e1yk is ,voor ongerymd en tegenzegge1ykagten moet.

.' . S..\ 1. . .
Het tweede beginfTe1is: Dat aa?1~~ H. Schrivt 710ldaan'Word, l#fth,otJ.;

mwderz.elver 'Woorden in den ligtJIen\ z.in opvat. Even als of de Mannen,
N11 ;.,. theeJ-
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theopneltftoi, door Gods Geeft ge,dreven, gefiadig eel~eOvermaatige Leen":
fpreuk , en hoogdravend~ woorden gebruykt hadden, di meer in den uy-
terlyken Cchorsvertoonden; dan datze voor hebben zowden om naar net
r~gte oogmerk t~ onderwyzen en te leeraaren.

~ §. 3·
Uyt deeze ondtrfielling moefi het Leerfiuk van de Dri-eenhyd, verwor.

pen worden, om dat het voor de rede ondoorgrondelyk is, in h!=teen ee-
nige Wezen Gods dri Perzoonen te erkennen.

, §. 4·
En bygevolg moefi Chrifius niet geloovt worden, den waaren God t~

%;.yn, en ontkent worden de Perz.oonlyke vereeniging; ook is di ganffeLce-
re van den Perzoon dC$ Middclaars daar uyt geduurig verdorven geweeft.

H. Rang, de, 7JltJaalingm.

§. r.
, 'Nademaal oak de teere flan Chrijlus vo/doming voor den eenigen en aI.-
'Ic'encn gtond{l~g'erkent, de aanmerking vall ,de waardig!1yddes Perzoons.
di voor zoo veele duyzendmaal duyzende menffen Borg beloovt te blyven;
en dat hct uyt de ntftuur ofheta.mgeboorcn ligt bekent is, dat een mens
niet genogzaam is om vede te verloffen, ten zy hem van elders eene on-
yndige waardighyd en kragt bygezet werde : zoo modl: ook dat lid uytge-
wifi en doorgefireken worden: Tot vccdediging van' welke Dwaaling ook
Gods vrekende Geregtig~yd ontkent moefi worden, op dat God de zonde
%oWkonnen vergeven, buyten dcszelvsver~oeniI1g <;>fvoldoening.

§. 2.
1)e Leere nu van de verkryging der zalighyd omver gefmcten zynde,

%00 moell: ook het geloov omtrent de' toepaffiQgder zaligliyd overhoop ge-
worpen, en de mens geregtveerdigt worden, niet door de toegerekende
geregtighyd van den Borge, ooeh ook door eene volmaakte inkleveode ge-
regtighyd , di in den zondaar geeozins vallen kan, maar UJt het enkel wel-
tt!haagm, of uyt emige onaffChydelyke (a) voo1"Waarde, dewelke Gods
~enade naar gocddunken bepaalen kan, gelyk zy fieHcn: Maar dewylde
H. Schrivt zcgt: Dat de mens' uyt het ge/(}ov geregtvee-digt word, . zoo.
beelden zy dir geloov uyt, dat het befiaat, wel in eene onvolmaakte, maar
nogtans opregte, en naar maate der kragten aangewende gehoorzaamhyd
aan Chriftus' beveelen J dewelke zelV$z1 verkeerde1ykaannemen ~ lenadig~

. , / !lit
'I) COIlllitio line 'lila ••
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bit gerektnt te wDrden 'fIo,r lreregtighyd, dat is, voor het regt ten reven.

. §. 3·
Hier uyt vol~de ook' dat het ganffegehrUJk der Bondtekenen moeft over-

hoop geworpen worden; als in dewelke geene vertooningen zyn van de
verworven zalighyd; en by gevolg ook geenigen trof>frvan de zyde Gods:
maar dat~ealleen zyn tekenen en merken van tlJtwendige be!;denis) met de-
welke wy het Chrifrcndom aanvaarden.

III. Rang der 'Dll>4alingen.

§. 1.

Zig dan geheel en al aan de verdorve RED E overgevende,. hebben
"iy oOKaUe de Dwaalingen der Pelagianen omheIfr, ja zoodaanig vernifi,
flatze de onfeylbaare voorwetenfchap der toekoomende daalcn, zoo vrye
als gebeurlykc, in God zelv ontkent hebbcn, fiellende, dat deeze zeker-
hyd, di uyt di voorkenniffe voordvlocit, met der tweedc oorz:laken vry-
hyd, en der dingen gebeurlykbyd geenzins beftaan kan.

, §. 2..

ZYmaaken ook gans geene zwaarighyd) omG ods beJluyt~nbJwp.:.e van
,en toeval te begrypen, of van een daad des Goddelyken wIls, di van het
Goddelyke Wezen zelvs onderfchyden is, en dat di zclve daad 110cheewig,
noch onveranderlyk is, maar ill van de wiflelvalligedingen, di in der tyd
voorvallen, afhangt. /

§. 3·
Op datze de noodzaaklykhyd der genade ook te ligter llytiluyten lUogten,

Iochenen zy de oorJProngelykez..qnde, en verdedigen de kragten van's mens-
fen vryen Wil, am eenig geefre!yk, en waaragtig zaligmaakend goed te ..
verrigten, met vee! hevighyd, en vereyffen niets meer, dan de prediking
der pligten, der belovten, en der drygementen.

§. 4·
Hunne gedagten 11n gaan laatende over den omloop des bloeds, en de:

geftadige bcnoooigthyd am niew voedzel, dat di niet bevat konnen wor-
aen zonder verlies van kragten ,hebben zy den. dood geftelt te zyn een
noodz..aaklyk gevolg van Jepatuur; of de il1gefthaapegefteltqJ der lidthaa-
~en, te zyn.

IV. Rang
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• §. t.
De vicrclc Rang der Dwaalingen hceft zyn opzigt ap zammige leerjngen

cler Goddelyke werkingcn) waar van de rede to dioti, de wp.e HOE
di gcfchiden niet doorgronden kan. Alzao lochenen zy dat de eerfie frof-
fe gefchaapen is ,. willende dezelvc met den Scherper even gelyk, en even
~cwig aanweziggeweeft te zyn.

:§. z.
Even alzoo ontkennen zy ook de Opflandinge van het z..elvde vlees, en

,d,prz..i!en levend fltlnwez..en in dm ftaat der affehyding van 't lichhaam) am
geene andere reden) da~ am dat ~e wyze dicr dingen '. HOE di gefchi-
.den, bczwaarlyk en moel1ykte verfraan en te bevatten IS.

§. ~. '
En am dat'r volgens hunne vaHfeWysgeerte geene evenrcdenhyd is tuf-

fen de tydelyke zonde, en de eewige frraffe, zoo omkennen zommige de
,wederopftandinge der godlooz..en: Dog andere houden met frame baken
ftaande, dat zy ten jongO:endage, oa huone wederopO:anding, verbrand
,~nvernitigt fraan te worden. .

v. RAng Jer 7J1PAalingen.

§. I.
De vyvde Rang der Dwaalingen ontO:aat uyt parermeeneia) een kwaade

u7tlegging der plaatzen, di voor het regtzinnig gevoelen plcyten: want
dewyl verklaart moeO:worden, in wat zin Chrifrus gezegt wierd de Zalig-
maaker: zoo hebben zy hem gemaakt tot eenen niwen wet~ever, en den
eerften Belover van het leven in den Hemel; op datze hem, boven Mazes,
noch eenig voorregt liten.

§. i.
Hieram moeO: het ganffe geftel van de Huyshouding clergenade voor

C}trifrus koomO:e, verandert worden; en ontkent, dat de Vaderen van
bet toekoomftige leven ietsgeweeten hebben, of iets bchalven de aardze zege-
-ningen met vertrouwen gezogt hebben; het welke niet konnende aange':'
nomen worden, ten zy met eenen geO:eltwierd, dat de eerO:eMens, in
~n ftaat van regthyd, niets te verwagten had, dan de welluften van het

Para- .
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Paradys~ daarom moefi: ook den geheelen fi:aat van den eerfien Mens ver-
llan{fe1tworden, te weeten, dat in htm begeertens, di te met onderling
regen malkanderen firydig waaren, tot het gDede, en tot z.yn,ygen welwe ••
~en, geweefi: zyn: Hier van daan hebben zy gelochent, dat het Beeld
Gods in zoo grooten regthyd van verfinnd, en veerdighyd van wil befiond)
maar 'alleenlyk, om evenwel nog wat te zeggen, in de heerfthapPl, di hem
over de Dire!1' en de,overige vrugten des Vdds gegeven was.

, §. J. .
Op dat evenwel zulk eene groote verbreking van 't Chrifien geloov aIle

niet regen de borft zyn mogt, zoo vindenze goed den gryns van Godvrug-
tighyd aan te doen, den welken als zy zagen uytblinken in de Herdoopers).
di zig van 't Eed-zweeren onthoudende, en't gebruyk van't zweerd, zeiv
in de Hooge Overighyd, verwerpende, eene uytnemende maatighyd en
onthouding fchynen te betragten , zoo hebhcn zy de betragting van di
men{fen oak aangenomen) en geagt allen Godsdienft in de oefening van
Godvrugtighyd'tc beftaan; volmondig uytfchreewende) dat de niewsgiri-
ge twifhedenen) en de voorgewende g~Ioovs Verborgentheden van den
duyzendften mens niet verfraan worden; maar dat de eenvawdige in hunne
Godvrugtighyd aileen God behaagen: en op datze hier van daan ook iet
ontleenen mogten, dat tot opbow en aanpryzing van hun gevolg dinen
kon, gevenze voor gemaatigde en verdraagza~memen{fen te zyn) di uyt
lievdczugt aile vroome en Godvrugtige in aile Sekten of Aanhangen voor
Broederen crkennen: want, dat de grolld- wetten van .den Godsdienft)
in alle Godsdienfren ongekreukt blyven, als de Men{fen maar met aandagt
daar op letten; ja dat men niets behoorde aan te nemen, dan waar in allc
Chriltenen toeftemmcn en over een koomen : want zy agten, zonder
verlies zyner zalighyd, geoorIovt te zyn, alles aan em zyde te mogcn zet-
ten, waar over ooit of ooit verfchil geweefi:en geredemwifi: is. Dit zyn
bekoorlyke en geblankette woordcn, waar door de eenvawdigen di des Sa-
tans dieptens ol1kundig zyn, wat zant in d' oogen geworpen) en verfchalkt
worden.

§·4·
Tegen dit alles frellen wy tegen, dat men het Goddelyk geloov niet

beperkcn moet binnen de engepaalen van 't Menlfelyk vernuft; dewyl de
Redc zelv Leeraart, dat God onyndig, en wy yndig zyn, en dat hy veele
dingen van zigopenbaaren kan, waar van des MenKen doorzigtighyd de
wyz.en·),HOE di zyn konnen, niet doorgrollden kan : en dat wy geloo.•
ven moeten) dat hy, wien de Iievde zyner eere en heerlykhyd) en den
rver zyner on.yndige Oppcrmagt gcenzins toclaaten icts anders van zig tc

open~
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openbaaren, dan dOltde waarhyd is, en Gode ten hoogiten betaame1yk:'
dat hy. zeg ik, nook iets aall 't Men!1elykgeflOlgt) om te gelooven voor-
geftelt heeft, waar aan men, als maar de fpreeKwyzen klaar zyn en geene
waare tegenzegge1ykhyd i,n£luyten) niet aanfionds zyne toeftemming ge~
vell moet, al[choon. men derzelver wyzen niet doorgronden kan; naae~
maal der uyterfl:en hoti, D A THE TIS, klaar betoogt of geopenbaart
zynde, niet .Oiltkent'mag worden , om dat derzelver t~ didti, HOE
HE TIS, vall ons zwak en yndig verfl:and, noch bevat, noch verklaart
kan worden.

y N 0 E.
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GODGEL.EERDHYD.
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.Afhanglykhyd der (che}?z.,elenin htl7$,A Andoeningenvan Gods UTz;I;: aanz.yn, worden, t1! werken~~~:

der wedwgebofme . .Afhanglykhyd van des n., Schrivts
2 I 1. gez.ag. 14.

.Aangeboore Godgeleerdh)'d endesz.,elvs! .Aflaat of vryfpraak. 2.68.
aanwez.,en. 3 . .AIgemeene genade. 277.
- - - is ongenog:uzam ter z.,a- - - Gods-dienfl. 283'

tighyd. . 4. .AIgemf!en rerbonds '1I/01Jrds oor-
- - - koomt overeen met de ge- Jprong/)'khyd. 102.

penbaarde Godgeleerdhyd. 4. Aigenogz.,aamhyd Gods. 38 .
.Aanncming tot kinderen. 2 to. - - - - der H. Schrivtuur.

- - deez.-esgevrogts, en oor- 13.
~aak. 22 r. AlomtegenwoordigbJd Gods. 41•

- - - 19tbeelding. 22.0. Ampten van Chriflus. 181 •
.ilanflellen van I-Iardl1rs en Leeraars. Antichriflmdom. 206. 27:'.,

•• 2~7. Avondmaal des Heeren. 2.37•
.Aanwe~m der Engelen. 85.

menjJelyke ~ilen. 24"'
.Adams val en desz.-elvsgevolg. 127 •
.Afbeeldige Godgefeerdhyd. 2.
.Ale;:)J enParez..is ol1derfChydl~ng.I07.
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BlJgeer/rkhyd de wortel van ailekwaad. - - vryhJ!d, wysJ:yd en f.!Jtge-

I! S. I 33' flrektbyd. 73.
Bekeering en ge/oov. 156. - - ynde , is d~ bet~ning van
Bekeerirlg .of weder wys wording. G04$ eere;. 76. 8 r.

1)0.206. Befpigelende Godgeleerdh;d. 3. ~.
lJekwaamhede» d~1MiddelaarJ; 172. BefPrenging. 23 I.

Be/oovde koomft d~s Middelaars. 3. Bejluur Gods. 82.
Belovten der z..aligbydver.fchyden. 162 •. 8eftuur .o!bewind der Kerke. 2.52.

- - bedekt onder .'t dekz..el der Befturende wille GodJ. 48.
YVet. 167. Betekenis van den naam Jehova. 36.

;.. - belunt onder het O. T. 163. Betragtende G8dgeleerdhyd, 3. 6.
- - toegepaft. 204. Betrekking van den mens tot GOd.IOI •
•. - vervult. 195·iBeveft~ging des genadeverbonds. 157·

lJelovtm des.algemeen verbonds. 1.04- Bevryding pan det z.,fJndeflc.huld.. en
. - - - genade verlJ(md!. 144. [met. . 204.

- - - werkverb,mds. III. - ..,. .;, - ftraf20).
Bepaaling des gevrogts van Chriflus Bewaaring of behouding. 2°5.

voldoening. 197. Bewaaring Voor afval. 225.
Befchryving der aanneminge tot kin- Bewaaring der H. Schrivtuur. 12.

deren.220. BijJchop moet de vergeving toeJIem-
:p,efluyt Gods wat. . 70. men. .J.69'

..:. - is eene doming tIli God wv Bygeloovighyd. . 271.

is. 11. 'BJfPraakig,ez.,in der H. Schrivt. 23.
der bez..onderz..oorten of van B]voegz..els der Heyligmaaking. 224.

'i)'tvoe,ing. ,7 [, Bonatekenen yJltde. 161 •
•• - toelaatende ofuferkend:t:'72. Boom des levens. 121. D2.

.• - van verkiz;illft) is of van Borgtogt des ZrMns. . 148.
Engelm. 75.1 BreedhJd der H. SL'hrivt tot de minfte

.• :. - - of van mcnjJell. 76. JPreuke tegen.de Socinitmeo. 15·
Tt 2. ••. - to'



D.

Iyk.

..

~aak. :r74~
- - - voldoening. 195.

- - dee:;:.es}nJe en oor-
:;:.oaken. 196.

- volhyd. 19'9.
is ntJ.od-:;:.aaklyk. 197•

volfirekt en dande-
%.00.

van de Socinianen
gelochent. 2. 84'

Chriftusverdienfle. 200.

aileen voor de u)tver~
korenen. 'Z02.

- des:;:.e/vsJnde, oor~aak
en waarhJd. 201.

~itten ter regter hand. 1941

C..

.•

t

it

CHrifius ampten. 18 I.

- - begraving. 190'
- - - . borgwortJling. 197·
~ - - 'dooa. 189.
- • • geboorte. . 171•

- getrowhyd in't Midde-
laarampt.. 189.

- - ~ ge:;:.ogin't :t;.elve. 179·
- - - Godhyd. )·9·
- - - Hemelvaart. 193·
- - - 'thoofdderKerlte. 2.)2.
- - - Koninglykampt. 188.

- Lyden. 189'
- Memhyd. 173' DAad der Schepping. 83:

- - - Nederdaling ter Hellen. Daadelyke ~onaen. Il4. X34'~
190. Dee/en der Godsdimft.

- - - Ontvangenis. 178. del genaJe verbond!. I) 5:
_ _ _ Opfltznding. 190:' werk verbonds. 107.
_ _ _ Priefterampt. 186. der H. Schrivt. 10.

_ Profetisampt. 181 Diakenen. 'Z ) 9.'
_ _ _ ftaat van verhooging. Dittllaren der Kerk. 2 y,6~

190. Dioti. Jo88.
vernederin{. Domingen der regtveerdiging. 214}

189' Dood was Adam niet Jl.en, waare
_ fterven voor di vcr/oren hy in regtlv'd geblevm. I 12.~

gaan. .277' Doo;, wat. 230"
_ _ _ twcewez.msvereemgmg. Door wi de regelmaatige boekett 6e.•.

174. fthreven Z,Jn. II.I

;. der:ulver mededee- Dri-eenh.Jd. S 5·'
ling der lievdegaven. I76. I 84' van de Socinianen ontkent ••284-

- ~ 19en fpreek- - des~elvs Leer<:is no()d~klyk.
wJ:;:.en. 177· 69·

• II ~ w.Jt.eenoor-I Dttbbeh ..innigh.Jd der ree;in$' 206.
l Dfir~'

'BLADWYZER: DERo ZAAKEN.
: tot alles tDe. 16.

Buytengewoone of overnatuurlJke God-
geleerdh.Jd. . 5·



G.

E.

G-EbruJk van rede in de Schriv-
tuur. 27.

- - is dienftbaar. 2.8.
- - van't Paradys. 12 1.

- den boom aes levens.H2.
(J~efts, Godhyd. 65· 67.

- - - olrlal1gsin tWJfel getrok-
ken. 66.

:. - merktekening onderft!1Jding.68.
, - - Perzoonlj·khyd. 6'5.
Deloo'V, wat. 151. I 'j2.

.,. eyft kenni{?e , toejhmming. J 5' 2.
•.. en 'Vertrowwen. I 5 3 .

BLADWYZER DER Z.AAKEN'.
DUJvels bedrog. 12.6. Geloov en bekeering. Ip. I H. 15'6.

- ver:;:.oeking. 115. Geloovs werktuygig gebruyk. 2.19-
Dwaalin;. van Nej/or en EuticNUS. Ge/uk word van God bejluurt. 97.

17). Genade Gods. p.
Genades fpaar:;:.aamerbedeeling in'tO.

TeJf· 167. 169.
~enadeverbonds be/ovten. 144.

EEno/ddesGoddeljkenwe:;:.ens.)7. bed;ng. 147.15°.
Eerftoor%.fJ:tJkder verwerping. 80. ~ van onderhaf1deling.

Eewighyd des bejlu1ts. 72.. 156'.
- - Gods. 40. dee/en. I) 1J.

Egte deelen der £7.. Sehrivt. 10. gejlaading of beve.ftiging.
Eyf!ingen des werkverbonds, 107. 157.
Engelen aanwe:;:.m. 85. groddflag. 14')'

- getal menigvuldig. 86'. .,. Jnde der bondtekenen. 161.
- ynde. 87. Middelaar. 1)7. 169>-

.[chepping. 86. openbaaring of opregting.
- ftaat. 87· ~ 144'
- toeygeningen en wez..en. 86. tekenenenz..egele1t'.159.160

EnkelhJd van God. .. 39. verband tujJen voldoming
£rv z..onde. 129. en verwervmg.I46 ...147'
Euchariflia, een dankojfer. 2.41. uytbeelding. 143.
£utichus dwaaling. 1.75. Geopenbaarde GodgeleerdhJd is ge-

woon of ongewoon. 5.
- of nood:;:.aaklyk. 6.

Geregtighyd Gods, algemeen of be.-
z..onder. 5' r.

Geregtighyd is tweederlye. 106.
GeJ1aading eenes verbonds. 105.
Gevallige dingen .warden van God be-

fluurt. 97.
Gevolgen der Schepping. 91.

- z..onde. 127.
Gevrogt der aanneminge tot kinderen.

Heyligmaaking. 223.
Roeping. 206.
Schepping. __85",
T wee wez..ens vereenigi1'1.g

in Chrijlus. .!76.
T t 3 : Ver..•-,



H.

.H" .A/lige dagen. 171•

. . Hailige opperhoofdighyd. 27z.
HaiiighJd Gods. 49.
Hailighyd en hoogdraventlJ]d der H.

Schrivt. q.
Hailigmaakings byvoegz.elen. 2.2+

l;evrogten. 223.
oorz.aaken, ell Uyt-

beelding. 22. 2..

Han-

BLADWYZER DER ZAAKEN.
- geregtighyd , algemeene of !Je-

z.ondere. ~I .

- hailighyd. 49.
- leven. 41.
- lyd?:.aamhyd. p..
- naam. 31. 36.
- onafhan<~/ykhyd. 11).

onderhouding des geftheps. 93'
- onJnd~{hJd. 38.

onve~~rz.elyk'ykhrd. 39.
- verdraagz.aamhJd. 52.

,[!erJ1and. " 42..
- - - word nt/ar rms begrip

verdee/t in eene weetenfthap,
di nOtJdz.aaklyk, en vry is-43'

- - - geene middelkemtis. 44.
verbond in 't algemeen. 102.

- - desz.elvs hande/aars, God en
de 'mens. 102.

- - - - r,eftarJdingof bevefti-
ging. 10).

voorz.inighyd. 92.,
wez.entl; khJd. 37.

- wille. 45.
GoedhJd van GoJ. 5 I.

Goede werken ofz.e verdinende Z)n.
15 r. 1p.

Verz.egeling. 2. 2 9.
Gez.ag der Overz.etting. 2.3.

- H. Schrivt. 14.
Gnof/iken gepoelen. 173'11

God als 't hoo~ffe goed. p .
. ,- betaamelykhyd, en Godlykhyd

der H. Schrivt. I ~
Godhyd des Vaden )8

Zoom. 59.
- H.Geef/es. 6).67.

Gedgeleerdhyd der vereenning. 2.

wandelaar ClfReyz.i.
gers of des geloovs. 3.

~, 'z.ining of aanfChou-
wing. 3.

Codgeleerdhyds aanwez.en. 3.
ynde. 7.

- .- onder{chyding van an-
dere w&etrmfehappen. 2.

. 'orJr!prrmgswoord: 1.

overeenkoomft met de
geopenbaarde waarhyd. 4-

- verfthydene verdeelin-
gen. 2. 3.

, w - uytbeelding. 2..

Cod.d/en} deelell. 8.
merken. 9
naam. 7.

- - uytbeeldint. 8.
Gods Algenogz.fllJmhyd. 3B.

- Alomtegenwoordighyd. 4 [.
- Barmhertighyd. . ) 3
- Bee/d. I I)

- desz.elvs onvertmder1rkhyd.
- Eenhyd. 56. 57·
- EertshJd. 58.
- Eewighyd. 40.

tf'hds enkelhyd. 39.
. - gemPie. )2. I



BLADWYZER
Handelaars in't algemeen verbond.

IO~.

Handoplegging. Z57.
Hardersen L~eraarf. l56.
Heerlykmaaking. 242•

Herdooperen opkoomft. 279·
Hervormde Godgeleerdhyd, of di en-

kel beJPigelel1dtiJ.- 6.
Hoe veleriy is Gods bejluyt. 71.

naam. 31. 36.
- - - de %:..onde. 12 5.

HOQgffe goed is mededeelbaar;. 70.
- - .dOilr de Schepptng me-

degedeeft. 9 I •

- hoe den mens aangebo-
•• J den. 30. 70. 8:!.. 100.

hoti.- 288.
HuysfJoudetyke betrekkingin 't flrede-

'lIerdrag dC.fVaden' 146.
- des Zoom. - 147.

DER ZAAKEN.

K.
T..T Enn~re wotd tot het geloov ver;.1.'- eyft. . 1)2.
Kerk. 248.
Kerkelyke tugt. 263'
Kerkenraaden. Z 58.
Kinder·d()op. . :ql:
K laarhyd der H. Schrivt is voorwer ••

pet;k. 19·
onderwer-

.pel)'k. .' ~.. -;'()r

Koomfl des Middelaars beloovt; 3.
Koninglyk d.r!Jptvan ChriOus. ,188.
KragtdaadigbJd der Bondtekenen. 276.

Roeping. 207.
van den wille Gods.

13.53.276•

LAngmoedtghJd Gods.' )2.:
. . LeenJPraahge z.in der H. SclJrivt.

H· . 23·36., Leere der Dri~eel1hJd is nood.zafikIJ~.'
37· ' 69·

170. Letterlyke z.in der; H. Schrivts u'oor;.
44· den. 2, 3.

131. ]p. Leven van God. 42,.
12.8. Lez.ing der H. Schrivt is algemeen"
101. . beweert tegen ket Pdufliom.'- 2 r.

;6; 8r. lAchhtitl1ns offtanding. - . 245.
87. Liev'degaTlens mededeeling van Chri .•

7· flus twee wez.ens. 176.
9I.;Lievde Gods. f3 •

196.!LJdenvan Chriftus. 189"
20. LJdz.aamhJd Gods. ).2,

165. l Lot word van God hefiuurt. 97 •
lLovJPraakige naamen ODds. 3 3 ~

M. Magfi.

IEhovo, GodsJgen naaln.
- - deszelvi betekenis.

- - uJlJpraak;
'ezus is de ChriJIus.
Jezuiten middelkennis.
Indompeling.
Inwertdige verz.egeling.
rnde der BondtllkPnen.

- des Befluyu. . .
der Engelen.

- - Godgeleerdbyd:
. ,- - Schepping.

- 'Van Chriflus voldoening.
•• der H. Schrivt.
•. - Wet•.



BLADWYZER DER ZAAKEN.

M. N.

o.

Jr14-offer. . I

.l!1agelykhJds..'Ulortel.

MAgt van God. ; 3 NAam Gods, wat. _ 3 I.'
. Mededeeling det lievdegaven

l

· - van magt, algenogz.aam~
, '[/4'1- Chriftus twee wez.ens. 176'1 hyd, hetaamelykhyd.3l',

- - vanygen Jpreekwyz.en. - heerfthaPPJ. H'
177'1 -.'t (Jvetheerjend ge-

·Mede!.eweeten bekleedGodsplaats oP! hied en verhevenhJd. 3)'
aatde. 228. I. Naams oorJjJronglyklryd. p.

Mt1erderhyd derperz.oonen in deGod-. Naam del' tiodsdienft. 7.
hyd. 56.1 - van verbond pafl op den pli!!

'Mennoniten of Menniften van waarl van den regten mens. 107.
Menni{len. 279. Nagtmaal des Heeren. 237.

Mens is van Godverz.orgt met 'een Ntiwkeurigh.,ddeswerkverbfmds.llo.
Jichhaam.87. I Neftors dwaaling. 175.

met een~z.ile. 88. Noodz.aaklyklrydderGodgekerdhJd.,.
Mens Schepping. . 87.88. H.Schrivts o'iler...
Menjelyke geefl is onJlervelyk. 243. z.ming. 2.2.

-. - z.eer vrywillig. 275. - befth,-yving. I I.
leevtyd door de Voorz.inig- van de leeredel'Dri-een-

hyd bepaalt. . 9J. hJd 65·
;. flaat onder 't werkverbond. . openbaaring.. 6.

108.123'
:;; verd~rventhyd. 13 I. 132~

Merkt1n van den Godsdienft· 9.
Merk-Ie.tteren des O. T. I I. Offer des Mis-prieJhm. 240"
Merktekenen d~r Kerk. 2; I. Onderhowding aller dingen. 82.
.Merktekenig onderfthJd des Vaders. I 93'

;8;Onderhowding del' Leeraa.rJ. 257.
Zoons. ~9' 63' OnderfChydingdel' Godteleerdh}'dvan

H. Geeftes.65.68. I aileandereweetenfthappen. 2.
lJ1iddelaardesgmade verbonds. 170. Onderfthyd van Afez.is en Pare,{,is.
Middelaars bekwaamheden. 172. 167.

- loomft be/oovt. . 3. Onderwerpelyke aanmerking del' H.
Midde/kennis der1ez.uitenwederlegt. Schrivt [lOft de :gde 1Janden mens.

44. 20-0.

240'11 01'1d~rwerpdel' (iodgeleerdhy.d... ...,.
71. - - - wedergeboorte.209·210.

Onegte



P.

R.

ZAA.KEN;
noodz.aaklyk~d.

22.

P.Arady!. . UI:

, Parejis en .Afoz.is onderfl-hyd. I67,
Paus van Roomen'i. de Tegenchrift.

2H'
Pelagianen en .Arminianen dWt'lalin:"

gen. 274.
Pelgrimllgien. , 268.
Perz.oonen der Godt;yd :gn Vader,

Zoon, en H. Geef}: 58.
Perz.oonen 1'J?ee.rderhyd. 57.
Perz.oonlykhyddes Vaders. 58.

Zoons. 59.63'
H. Geefts. 6).

Pligt des Huwelyks. 10',
- von maatighyd en GQavreeund-

hyd. 108.

- - geregtighyd. 109. I ~o.

••

BLADWYZER .DE}\
Oftette dee/en der H. Schrivt. 10.
Ongenog:{.aamhrd ter :{.alighyd~ der

aangeboore Godgeleerdl!Jd. 4.
Onj,e'U/oof}e openbaaring der Godge-

leerdhya. . 5.
Onyndighyd Gods. 38.
Onftervelykhrd der :{.ile. 242.
Omvangenis van Chriflus., 178.
Onveranderlykhyd des Bejluyts.71.79.
, ~ - van God. 39.

of1:{.igtbaare Kerk.
1.49·

Oorhiegt. ' 269.
Qor{pronglyke z.onde. 12 5. 129.
Oorfprongwoord der Godgeleerdhrd. I.
Oorz.,aak der aanneminge tot kinderen.

22 I.
bewaaring. 22. 5 .
hailigmaakin,{. 226.
regtveerdiging. ' '2. I 3 .
Schepping. 84,
vereeniging van Chriftus

twee weJ:.ens. 174.
• u·edergeboorte. 2.10.

- '- verz.egeling. , 11-28.

Openbaaring des genadeverb,ndt. i44. 'R .Aad des Vredef. . 146'·
OpJl.anding des lichhtJams. 245., Redes gebruyk in Schrivtuurs ~t-
Opperfte goed den mens aangeboden. leg is aileen dienftbaar. 26.27.28 .
. ,~ " 30. 7'!.· 8:z.. 100. IRegelmaatige Boeken. 10.

Oppervoorbeeldige Godgeleerd~d ..· 2. , - cWlJrwi ,in wat t, aa,l, en met
Ordinerende wiile Gods. 48. wat Letteren befthreven. I I.

Ouderlingen. :tj8. ,R~gter der gefchillen, tegen't Pauf-
Overeenkoomft der aangehoore Godge-I dom. ~+273.

leerdhyd met degeopenbaardiwaar- Regt vanurtleg der H;, Schrivt. 24-
. ,hyd., , '. 4'! Regtveerdigh.,vd is tu/eederly. 106.

O"&wtollige.werken. i6cj.,RegtveerdigiHgs daad::l1. 2. 14.
,()oyerz.elvftandiging. 139.',,;, -.' oorz.aak. .--2 q.
Otlerz.etting der H. Schrivt;2i. . ';" dt]1beelding •.;. 2U.
, :::p= desz.etvsgez.ag. 23. ;\1J)t'Wcrkmg .• 214 •
•' . . V V Roe",



··:'06.
2.06.
:'07·
2.05.
2.06.
2.56.

s.

DER ZAAKEN.
genogz..aamhyd. z ~
GoddelykhJd. 1,-
klaarhyd) Z.Oqqnderwerpe1lk.:

2.0.
4/S voorU'erpelrk.

19·
l1oodz.aak'JkebefthrJving. 1I.
6verz.etting. 2.1..

- tieez.esgez.ng. 2. 3.

S..Akrammtt+: van waar. 1;8; 1;9· noodZ"fJI1kJ;khJd.
2tloll CO' 2,2,.

Schending del wcrkverhondJ. 12+ - regt van u)tlegging. 2.4!
I 2.8. verftb7den z.in; 2.l.

$t'hepping der werreld." 82. volmtJ(lkthyrd; z6.
- desz.etvs daad; . 81' - - - z.oo wez.mtlyke tegen "

gevolg. . 91• l?aufdom; 16~
gevragt. 8-). 9)' - - - Ills volkoomentlyke J te-
jligtero[oorZ,,(l(fk.84' gen 7t z.elvde, de Muh.me .•
w}'z.,e. 89- aattenen·&¢inianen. - 17.

- - Jnde. 91. tmbeelding'9' enHoofJ..///.
tier Engelen. 86. wp.e van befthryuing.- I I.'

- . - Menflen. .37. - z.ekerhyd. = IF
Schepz.elen hane;envan God af in hun Schuld der z.onde. 138.

aanz.rn, worden; enwerken.91.. Smet der z.onde. -139.
Schikking deez.eJWerkseerfle deel.l9.· - - - opkoomflvan 'Waar.?8l,
, - - tiveede deet.Io1. &cinimmiJlellen de Rede tot Regter.
SchoQlgeleerdeGodgeleerdhJd. 3· 2.6.. 2.83'
&hrivtHUr aangemerktonderwerpelyk •. Staat V8n Chrifius verhooging. 190"

19· - - verneaering. 189.
•• - . - - voorwerpe'Jk. lO. - der. menften in't eerjle 'i'erb9nd.

$chrivtJ bewaaring.. 12. . u3'
deelen; 10. - - z.uyvere natuur of gepoortft.
gewUJk. 2.0. . 117.
gez.ag deez.es wtJare afhiJng-·I. StaavingdeJaigemeenenverbonJs.lO).

Iykhyd tegen des Paufdoms - - genadeverbondl. IS7.
valjJe. 14. . - - werkverbondl.ut.

• - hrecdhJd tflt de minjJe I.Stellige Godgeleerdh;d.,.. ,.:
[preuketegm de Socinianin. I). !Stfaj der.z.onde. 13"

• • •• totlilltitoe. 16. iSt1Jdende Kerlc.. .:'4''''~".f. :r•.•

BLADWYZER.
1tQcpi.ngsdubbetz.innighJ6l•..

gevrogten.
•. toeygeningen.
- ujtbeeldi1Jg.
- werkingen.

Roeping der Kerk-leeraarJ.



BIJADWYZER DER ZAAKEN.
u/vs wooraoorfpronglykhyd. IOZ.

T. - aee::..eshanaela4rs God en
mens. ~ 103.

T.Ekenen Jesgenadeverb,nds. I $9· dee/en. 106.
- - werkverbonds. Uf. gejlaading door eedz.wering,

,ToeygeningenGods. 37. onderpandm , of tuffen-
• der Engelen. 86'. deorgangen. . 10), 106.

- Roeping. Z07. P"erborge1f::..inder H. ScIJrivt-wo01'-
van Gods T¥e:ten, Aan- den. 24'

unen of Leven. 37. P"erdeelingder Goageleerdhra. :. 3,
des WC:tent :qn, Alge- Verdienje van Chriftus. lOO~

nog:taamhyd , OnyndighJd, - aileenvoo,ra' uytverkorenen.
Enkelhyd, enOnveranderlyk- . . 2,>02.

h,d. 37. 38. 39. . - . des:teivi waarhyd. 201.
del J'lanwe:tens :qn Ee- Verdienfie der g.fJcdewerken.t07.2.09•.

wi,{hyd, en A/om{egenwoor- Vereenigi1tJgvan Chrijlus twee We-
"ighyd. 40. 41. :tens. 174-

• des Levens, Ver.Jlanaen Verdraagz..aamh,dGods. ) 2.

Wil. 42.. 45. Verdrag tuf[enVader en 20m. 14,.
'roepaffingder ;u;lighyd.. . 2.04. Vergeving der :tonde. 268.
7;Qifie.mmingI Waf. tp·35'3. Verk.i:ting.. 73.
. il of van Engelen. 7,.

V. of van MenJFm. 76.
deez:.esJgenfthllppen, zyn,

V.Aderen des O. T.hebben de ::.,a- bez.onderhyd. 78 •
.\ ligh)d gekent, geJoovt., en •• •• eewighyd, onverander-

geho,pt. 16'2.. 16'3. . lylt.hyd. 79;
raaers Godhrd. 58. Verklaring der H. Schrivtuur. 23'

f> hU)showdelylte'betrekkingi,,'t Vertaaling der H. Schrivt. 32..
. verdrtAgdlf vye4es. 146. Verfchyden z.in dcr.H. Sthrivt. '2.0.

•• merktekeniginderfchy.d. 58. VerPaaning der H.&hrivt, is letter.•
Per:toonJ;Ehld. ,)8. . lJk Bf gee/lelyk. 20.

Yagevuur. '}".70. Verftand Gods. 42.
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De\vyl ik niet voeglyk de Proev.bladen zelv heb
korfnen overzi.cn) zal de Goedwillige Lczer de ingefiopene Druk-
feylen, di eenigzins den zin verduyneren aldus gelieven te Terbeteren ~

Bladzyde ;. regd 7. Hoogattni,yn. lees. Hoogaanz.ien. bl. 8, r, I. uyltrtk,.k.!n.
I. uycrekltcn. r. 17. is 't ten. 1. is een. r. 29. en date I. noch. bl. 17- r. 1;,
rIat Ie {yn. 1. dat tc z.ien. bl. ,22. r. H. gem. 1. geea of genc: err dus alzin.
wanneer het betrekklng : en g,en ) als het eene onekenning betekent. bl.27.
1\ t~:fl'oorJen. I. worden. bl. H. r. .!. J. Rtf gent 1IU op tent (ooda4Jiige fl'J'{t tloo,.
:on' aanwe{tn aanluez/g il. I. Het gene nu op eeoe loodaanige wy'Le unwez.ig
is) dat is noodzaaklyIc aanwezig om dat het niet voor z.yn aanweun, VOOl
af aanwezig geweefr is " cnz; .bl: 4-$'. r•. J~ •• \yn '{elvs. I. z.yns zelvs. bl.)'J. r.
J. dill fl'tt~ 1. dat we. r. 8. te dlott. I. to d16tl. bL 5;. r. 1. VM; God 1.van Gods.
bl. 56. r. 19 tloorgtk.oomm. 1. voordgekoomcn. bl. 63- r. lI. we{md. I. wez;en.
hI. 69. 1,. I;. Stoisk.. I. Stols of Stolk. r. 2;. Vittimig hegrepen. I. van eenig
ding. begrcpen. bl. '3' r. 8. Joor. I. en door. bl. 74. r. 18. mis. 1. in is-bl. 79-
r. 2. natullrs. J. ,w,,"rs of. bl. go r • .2.9- aan{)'n. I aanz.ien. I. I1lnzieo. 1:>1.91.
t.n. a~.,l. uyt. bl. 94.r. £c. verjrek!. 1. volfrrekt. bl.l.oo. r'Jo.,d~or;ge/leld ••
1.·door t gefteld~. bL 10.2.. r. 23. voorJgevloeid. I. voorMlocicf ohoorClgev1aeid
Is. bl. lu.r. 3. hed, hem. bl. uK r. J.3.groolte. 1. groote, bl. u8. r. 2.5.
en ':o'Itn 1. of van. bl. IJIo r. I~. verlVtrrtlYke. 1. voorwerpelyke, bJ. 140' r, n.
eli ttnt. 1. di gene. bl. 1403. r. 26. tefvaUigen, I. toevaUigen. M. 14fD. r. l4.a4
:(Qo.1. dat 'telv. bl, 1+7. r•• ,. van.4Th .naere tlingen I Voeg hier in: en wyl z't
zclv aokover de wez.ens dicr dingea. bl. 148. r. ;. als.. J. Is. bl. 159. r. to.
zig ider. I. zig dcr. bI. 16;. r; S etn o1l.yndigen. 1.eene onyn~ige. bl. 168. r. 31•
nius goeds. I. niets gOf:d. bl. 18 r. r~ %. m"at. 1. mage. hI. 18.2.~r. -II. het woordj
'rIIf,ImM , . mact in den volgcnde reg61 geplaatlt worden , .,ldus: tragtend~
dezelve nlet ce gebruyKen. bl. 183. r. I. verloopen. I. voorloopen. r. H. ont~
I. ons. bl; 18,. r. 9. na4{44d. I. n:u zud. bl. 19$. r.). ontrec~en. I.ontrekken.
b1•.100. T. 20. en is) '!Jem, I, en is hem) b1• .2.og. r.• ook. aietl; J. ook dat niets.
b1. .109. r. 6. dt l. dJc. r. 7. !<,onnen.J. kennen. b1. .219.r. 16. dan. I. van. bt
:t23. r. ~l. DiB". J. Vich. bl. 236. de twee wtfre regclen. tttmediJ?g vaN de.
mens ii, di het medege/tleettn van Gods eerehe{oedelt. I. vemedingvall GodS eere
is, di het medcgeweecen van den mens bezoedelt. hI. 247. r.20. kwaaly/{ge.
daan. I. kwa.lyk doen. bl. tn. r. 17. wien in. 1. itl wien. bl. 254-. r. 9. UYI'l.'OQ4

rig. 1. uytvoerig. bl. 258. r. 6. 1i01JOIJiflg. 1. voldocnint. bl.2.60. t.Ii. dill ",~
1. d••t ~yde. -



Druk·feilen in dc,
CEOPENBAARDE GODGE.LEERDHYO.

, Bl~d 2,. R,.egel 2.0. 1m onderfcbyJ van dfot{e Leerewora !'an aUe andere, Lees. het
onderfchyd. dcezer Leere vm tHe andere word bl. 2.1. r. I. leverl hebben. I. le-
veQ te hc:bb.en. ~!.~5. r, 9. van een, I. ~an een bl.,2.6, r. 2.;. Matt. 12: 2.;.
J: '23: 2. 'J.bl. 32. r: 7. di in ons dmk!?eeld. I. in ons cen denkbeelJ. r. 10. Job
3;: 17·,r·H: lo.bl: H.r. 7. tvt de hefflvk.bJd. Itoc de beedykhyd inleycicntie.
bl. 36. r. 30. E"{fCh. 48. 1. 4,:> bl. 39. r. 2.9 {yl'1s. I. myns. bl. 45'. r. ;. Spr.

, 19:9. I. r6: 9. bl. ;6. r. 33. Hag. 2: 5. 6. J. f ~. bl. 50. r. ~9' Je7,,' 9: S.
~. 9: 9' bl. 61. r. ;. Matt. 16: 2.0. J. 18: 20, bl. 66. r. p Jaat volgen Efei(.
2: I8. eo 4: 4· bl. 6S. r. 2•.Matt . .28. I. 18: 19' r. U. I Joh. S: ,,_, I. Joh.
I4:"16,:17.bl.72.. r.2.6, met eenfge) L met een eenige. bl. 8a. r.3. deem. I.
deLcere.bl. 8J,. r~39. Gm. 29: 26. 1. 49: 2.6. bl. 8+ r. 14. di erne. l.dl ge'bc;
r. 31. Je:;:'.4I,' J. 40bt 86. r;6.' 1(on. 22:29. I. 2.Z:.U. r.lo. 1m volgen
Ml1Jt. 24: ~6. bl. 87. r. 17. Je{. 4: 18. bl. 9+. r. U 't'ers;. I. verJ ;~ dl1arby
bl. 96. r. ~2..gemerlye. J geene eenerlye wyze. bl. 98. r. J. voor Jetter b las
10 c. Ook word het LOt van God befl:uurc Spreulv 16: 3J. bl. II.,.. r. J;~
~om. 9: JO. 31•1, 30~ ~2 bl. u8. r %8. Gen. 3: 13· 1. ,: %. J. ,bl.I2~. r,' .2I~
).1atklo:'16.I •• 0: l.;.bl. 1;0. r. 29' Job 14: 4· I. -4: 5. hJ. J41,r;~9'
Haojdjt. l~: 14.1. lid 17. 19, bl. IH. r. 7. ,oeg~7{,ege!de. 1.toeg~~dt;. b1.152.
t. 36. he-gc aun .2 I(yr, 10: 5. 1 1(or. I,: 1. Hebr. II: I. bl. ·15g. r.l'2. nade~
mllal de. I. nlldemaal by de. bl. 160. r. 2.9, ~.igtbaarigt. I. zij?,tbaare. bl. 163, r. r.
~a gekregen .1lls in. Gen. 4: I. r. ~. aan. I. van. bl. 16,. r. 16. ns ;,onden, las
in. LuI\! r: 77. bl. 1'1. r. 17. Pf. 2.2. Pf. 69. I. PJ u.. vers 69. r. 2J. doet
l1~t woord'gel9ovigenuyt. bJ. 172. r. 37. Je{.4): 12.18. J. 45: 2.[.15. bl. 173.
r;8~' Je,. 23. t+ I. 45: .!J. %f. bI. 174· r. 6. 4: 7· 1. JoT), +: 7· bl. 187. r.;.

\ Efe{. 5:'1. ,1'$: s. bl. 188. r.17. voe?: ann tIo'{. J: ;. bl. 197. r. 14. 'L'uor af
beeld 1. Voorafb¢ekl. bl. 2.01. r. I;. Joh. 10.1. 'Job. 10. bl. %06. r. 13' Van
1Jet'ligt tot de duyf1ernis. J. van de duyfl:crnis toC bec ligt, bl. 208. r. 36. na heb-
hen las in Luk,.7: JO. bJ.21o. r. I. I 1(or. I. 2. 1(or. bl. 216. r. 21. las lUln.
ZietverJ14.2;. ~m. +: ,. PI. 130. H. Pf. 143. 2. SJireuk. 20: 9' b1. Ul.
r.I~; 2. Petro I. 1Petr.bl.U4r. J. Deut. 4: 12. I. 4: I. 2. r. S· 1TejJ. 4: 1.
1. Te]". 4: 4· .bI. u;. r. 28., Job. 17: 15. ,I. 1.7: ;. bI. .238. r. H. 2 1(or. 1.
I 1(.or. bJ.245. r. 19~gegmn. I. gegevcn IS. 01. %S'I. r. 16. by de. gelykenis
van 'c 'onkruyd) voeg Matt. J 3. bl. JtSJ. r., 1. Jak..t: 9· I. Gal • .2: 9. bl. 2;7.
r. J9. I 1(o..r. 7: 9. J. 9: 7. bl. 2.59· r. 31• Luk,. 21. J. Il. bl. .173' r. 7.7,'ilfl.

1. aah. '

5pigel van Cods Beeld) cnz.
§. %7. reg. 19· un teo J. san 'c. en van §. 27. opwaards reg. 7. opvoEgen en.

J. opvolgen der hertstogten en.
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SALOMON V AN TIL
Wenfcht den goedgunlligen

L E z E R
Heyl en VOOJfpoed.

Ndien die wetenfchap hoven andere
, te agten is , welke door voortreffe-
Ilijkheyd van zaken en nuttigheyd van
fioffe hoven andere de kroon fpant:

, zoo quijten zig diegenen ook met regt
I hoven anderen, en doen een nuttig

- -------- ! werk , dewelke zulke wetenfchap ~
door klaarder leertlukken opgeheldert, aan het men-
fchelijke geilagt mededeelen. Dat aan de Godgeleerd-
heyd de eertle plaats toekoomt, zal niemand twijffe-
len, indien hy flegts met aandagt overweegt, dat 'er
niets waardiger dan haar voortreffelijkheyd, en niets
deftiger dan haar nuttigheyd hygehragt kan worden :_,
wantdien zy ter befpiegeling en te dienen voorfield,
is de .A/lerbefle, in wiens genieting aIleen men het hoog-

* 3 fie



Aan den L E Z E R.
fie goed kan vihden ~ en de AUergrootfle, in wiens
grootheyd eene o1\eyndige uytmunrentheyd is. Hier-
om word de Godgeleerdheyd met regt het toppunt der'
menfthelgke wjjsheyd gen~amt. ..W elke alho~wel men
het allerzekerit uyt de GoddehJke Openbarmg halen
kan: zoo is egrer daarom TO rvw;ov TH eEH dat kennetjjke
Gods, 't welk itt de menfthm. cpv..VEpOV openbaar is, niet
te verwaarloozen: want wie dit niet te regt gadef1aat,
veragt het boek lljns gewetens, en geevt op deffelfs
voorfchrift geen behoorlijke agt. Inzonderheyd doen
diegenen eenen nuttigen arbeyd, die de wetenfchap •.
pen, dewelke verfcheyde begi~{felen hebben, niet on-
der een mengen, en die dingen, dewelke, van de be-
ginife1en del' red en afgeleyd, de Natuurkundige God~
geleerdheyd uytmaken, eenvoudig en 'luyver befchou-
,,,en, en elk ding op fijn poil: t''lamenbrengen : ten
eynde die lekkernyen 't verhemelte met eenen aange-
namer fmaak Hl'ee1en, en men, na het opmaken van 't
geitel) met verma3k befchouwe, hoe ver OilS de rede
brengt. Het vel'Hand word in de Natuurkundige God-
ge1eerdheyd tot de Oeffenfchole des gewetens heen ge-
trokken, en gebragt tot de 'leer aangename gemein-
[chap met dezen Leermeefler: welks toellemming, tot
het ingefchapen ligt doorbrekende, 'k weet ni«t met
\-vatvreugde 't hert aandoed en vermaakt. .

Naaulijks had ik eeu Kort Begrip de'ler Natuurkun-,
dige Godgeleerdheyd aan mijne Leerlingen rer hand
geHelt, of de Boekverkooper,. een eerlijk Man·,bood
my eenige blaadjens van dit Werkje aan, am in te
zien, op de manier van een Handboekje (aanmerkin-
gen of korre verklaringen der Natuurkundige Godge-
leerdheyd behelzende). opgefielt, ten eynde het des te
bequamet tot daaglijkfch gebruyk der Studenten 'laude

dienen.
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Aan den L E Z E R.

dien-eo. Ik beVQnd-dat deflelvs maker in fijn leven eell
'Zeer geleerdMan was, en die zoo hem het noodiot een
langer leven vergunt hadde, vry wat beroemder toude
geweeil zijn, de Heer JOHAN GODFRIED BACH-
MAN DoBor der Heylige GodgeJeerdheyd, en in de-
ze1ve Faclllteyt Profe1for in de Hoogefchole te Duys-
:butg in Kleefsland, van't jaar M. D. C. XCVI. af, over-
'!eden in 't jaar M. D. ce. en alzoo de geleerde werreld
'door eene ontijdige dood ontrukt. Mer gretigheyd
ll!mik deze Bladen aan , en hield niet op van lezen
~\Tbot dat ik de andere ook magtig wierd, en heb met
~gr()oteniever alles doorzien: voornamelijk omdat de
geleerde Schrijver my uu al voor eenige Jaren fijne ge-
dagten aangaande ditW erk zelvs hadde te kennen ge-
~e.ven, en verzogt, dat ik hem de vriendfchap zoude
dben van eens re zeggen, op wat Leerwijze ik dit fruk
-mijne S~~denten pleeg voor te houden. Des heb ik de-
''Lf! korte Stellingen met een zonderling genoegen door-
'lezen, en niet aIleen de leerwijie van dien zeer ge-
wenfchten Heel' goedgekeurd , maar oak fijne kragt
en bondigheyd van zeggen, zoo dat ik, 't geen ik 'er
van had laten fchrijven, byna weg wierp: dar gefchiet
'IOU zijn, indien hy met de verh~ndeling en naipeuring
dier zaken zoo vel' gekomen Was, als ik weI wenfchte
dat zy gebragt wierden: Het fmerte my derhalven,
dat die fchrandere Man, voor dat hy fijn voornemen
heeft konnen volvoeren, weg gerukt is. Nadien ik nu
na eene aandagtige doorbladering gewaar warde, dat
de verfiandige Schrijver Stellingen gegeven heeft, waar
van zommige de zaken wijdluftiger uythaIen, andere
dezelve daarentegen verkorten, en zommige liever ag-
tel' weeg laten, zoo wi11enwy dit Werkje onze Stu-
clenten, die op deze wetenfchap toe leggen, als zeer

dien-



Aan den L E Z E R.
dienfiig en. met ons Kart Begrip tot eeneverdere op.::
heldering van zaken te vergelijken, aangeprezen heb.
ben.

Inzonderheyd fiond my dit weI aan, dat hy de on";
bezonne menfcheh onzer eeuW, en die door de gevoe-
lens van BenediB:us de Spinoza al te t.eer betoovert
zijn, vele fraaye zaken heeft voor den boeg geworpen:
welk voortkruypend onkruyd alIe weIgezinden van ge-
dagten zijn dat moet tegengegaan zijn, opdat het eens.
t'eenemaal uytgeroeyt werde. Dit vergift heeft voor-
namelijk een zoort van Vrygeefien befmet, welke Qri- .
del' fchijn van rede nu tel' tijd niet ophoudtegens de
rede te woeden: ware kankers van fiet menfche1ijke
gef.lagt, en peflen van een iegelijk gemeenebeft:, aIle
verbintenis van Maatfchappy dartel verbrekende, aan
wien al wat hun Iun geoorloft is, als ze zig maar veylig
konnen verfchuylen: menfchen op allen, die hun het:
momaangezigt aftrekken, feI gebeten. Maar de Hee-
re geve betere gedagten! en wy wenfchen van herte,
dat Hy 't geen tot fijns naams Eere voortgebragt word,
genadeli]k zegene, ten eynde daar door de afgedwaal.-
de tot betere zinnen komen! Gy, GoedgunRige Le •.,

. zer , bediend U van dit Werkje neerfielijk tot ver·
dere kenniffe del' waarheyd, en maak het u zeer ge-.
meenzaam. .

VAN
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EERSTE ALGEMEENE HOOFD·DEEL.
VIII' bet Vo()rTtJlrp aer Mlnftbllij~ Kenniffi.

I.
LIe die dingen, welke de goede Vrouw Natuur t'eeni-

I. ger tijd uyt haren [choot hervoort gebragt heeft, of nag
~. heden ten dage voortbrengt, konnen D.egts tot twce
<,. zoortenvan zaken gebragt werden: en cbar kan geene:.

andere bedagt werden, <lewelke.en van de denkenCieen
van de uytgebrey.de.zaken, verfcheyde is.

:. Want aan cenc van beyden moet at het geen ons in de werreld
voorkomt, toegefchreven werden, zelvs by tulIcnkomen van eene feer
'naaukeurige ell genepe fdu:rpte. vanvemuft, zulks dat naar deze1ve
aIleen de menfchelijke geell: zOodanig gefchikt is, dat by zig nict hoo--
£er opbeuren kana

3. Ja, byaldien 'er cen derde loort, dat nog niet bekerit is ,by~
gevoegt wierd, zoo zoude 'er ook cen nieuwe geell: vereyfcht werden s
aangezien nienw.e beginzelennieuwc denkbeelden in het verfiand, en
cen nieuw bcleyd vereyfchen ,s om volgen~ die beginzelen te oordeclen.

+ W19t ,\V~th~ert~ g~anders .,dan .e,enver1tand, ~twelk ver-
fcheyde denkheelden " clKartdeten'vol~nde., , van dietWee 'hooft-zoor~
~ in ~g begrijpt? '. ..
, ~.£n eenen wi!, de gedagten volgens de gezegde·beginzelcn bepa"';
knde, met te oordee1en, te. oevefrigen, te omkennen, goed te k~u-
ren ,te 'Vcrwerpen., na te jagcn, tevlieden) ~tzy te regt, ~t zy t'on·

re~.? En 1hel\ kang¢enen geell: in 't wilde zonder deezebeez-igheden •
ontrc:nt zeckC'revoorwerpen, bezdfen, zoohy zig hier van :if trekt •

A heeft
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beeft h)" nlets, ja ait kan hy ook maar tegen dat tweederley zoort vm·
aenkende en l1ytgebreyde zaken en tegen geene andere frellen.

7; Waarom men voor zeeker vafl:fre1kn moet, dat de menfchelijke
geefi aUe Gjoe kenniffe, dewelkehy van,de natuur ontfangt, tot deefe
rigtfnoercn noodzakclijk brengenmoet.

8. Het denkbceld d~r UJtgebrqdez.~en {Juyt van zig'zelvs aUewerk-,
2aamh~yduyt, ell geeyt e~l1e enkele lcevenlQosheyden rufte te kennen J

ja ten 'aanzien van haar eyge zelve. zoo is eene uytgebreyde zaak zelvs
niet.

9. En indien ' er van derzelver aanweczen. en w~ezcn iett va£\:te frel-
len is, zoo heeft zy dit alleenlijk van eene denkerulezaak, deweJke hatr
aanweezen alleen begrijpen kan. .

10. Des is het ~ene de.~;'1,Zd.ex.tJak. ~Jeen, dje van haar eygen zeJvs
aanweezen, en vandat van andere , indien'ereenige zijn , Terzeekert
wezen kan. .

H 0' Q' f D' - f): &. E L I'I~'., c:..

Va~ kct 4PJlWcftlJ.· ,W1J 4-:(;"/1) •• tlI.fI-lfi -/iH-g.,
I. E.. N wd v9~r f!frJ. zQRqn ~~1f~4tnkel1M ~ 44H·h44r 91~::.e/vs

.. aan\Ve~z.en 1rHFttW,'lJffi:Jen, alfchoon 1:1 ook aUeandere dingen, .
en h~~ eygG,zdye~p.~ijft~\~p~.·

1. Wa~t w,~~'l,'l oOkfu;.g d~Q.~~l.'ell~zigz~~ ,'be,.ind ze zig .al-
tijd te werken, eil ze1vs met te ontliennen haar eygen ~cly~~,,~~n, ..
.lit n~ans qO,QC~. o1J!~nl1vtlz1=~V~~dtigtt~ werd~p. , •

3. Zy WCf~~ dr;,r~r~J:)llltlj~, ~P\J~~t~ecn,e tl\~~lt1\eycl: 1ft'

W:Jt voo".r....gcd...~.".te...n.~,..z.Y.zig. v.er.~n4erd. ,.di.,.. t blljvthaar. alt,lid.by, w.e.rken.
JI}~t.~ew..'.1fJ!.~4" ~uJ~.~.4.:~t eta....t z~,r WW._.'ag~ .. j.~..~,.l4eIl ..i., .4(1 "tni~•. i~Na. ~t qp ~h~'r.11ZS: q~gee£\:, ztgleJY~n vJJ1.~esbewul\, fi,n
~~~\Y,~c~~ voor. y~Ltcp ~eek~J:hou,d, zoo kafl het QlC~.anflcrs •weezcn ,or onderfijne eerfte dcnkingen' moet hem die van fiju,en 09rf~l:Q~ en
oo~ v~~\s>.wen..;want 11y gaat te werknaa,r redeo.en .rcdenen, om,
da~ hy ten gt;:eIt is .

. S. Hier :ZQ~<,l~W. dan, by z~g zdV'en alIeen ·wqonencle, zig de naa••
fte oorzaak van dat gene, "t weIk hy bezit; konnen fchijncn te zijn,.
'rant nwQ,.:(l:f~~,4~ liynog lliet van andere dingen weet," ' .

". fl.)' 4~t derha1ven de verfcheyde Jchuylhoeken van fi~~,
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boezem, en nadien hy gewaarwtrd, aat net ~ot lijn Wtt:t~nbenooi·a,
eene meewufiheya te hehinn vanalle ftjne vermogens en werkingen,
cie in hem verrigt werden:

7. Zoo onderzoekt hy of hy miffchien zelvs de wcrkmeefter Gjnsaan.
,weefcns geweefi: is, of ~at ~y dat aan eenel\ anaeren dank te weetell
heeft. Dat hy het eerfte zig met kan doengelooven ({choon door hey-
melijke zucht daar he~n g~dreven werdenoe) verneemt hy dade1ijk,
wanneer.hy maar ~ deze.G,uenatuur en weezen, th,ar ~e van fpraken,
't welk 10 eene weerkeenge meewufiheyd .det doemngen beftaat, wat
$laderagt geevt. ,

8. Want zoo groot een~ volmaakthey? ,wairdoOr!1Y ~~,~. :r..tjtJ
fegeve~ had, zo~de hem n.let.verborge ZlJ~konnen., natlfto. fIy~el:,s
acr .gerrngftewerkmgen, die 10 hem gefchleden , tet lle~ teundlg IS.

9. Maar evert daarom zoude het nem ook moeten heugen, dat hy
altijt geweefr was: want dus doende zoude hy binnen zig-zdven be-
perkt en bepaalt werden, en dat aanweezen, 't welk hy ZIg naderhand
gegeven hadde, zouae hy zig van te vooren hebben konnen geven, ja
hy zoude dit ook niet hebbeii konnen te voorfchijn brengen, zoo hy
'nietreeds alvorens zelvs de werkende oorzaak ontrent fijne zdfftandii-
Leyden wijze van·werkert geweefi was.

10. ItWelk gelijk het tegenzeggelijk is, zoo zoude hy daar uyt kon-
nen befiuyten, dat hy a1tijtaanwecziggeweeft, en bygcvolg eeuwig,
en t' eenemaal onafhankelijk is.

H. Voorts zoude hy dagelijks, en ten allen oogenblikken Gjnerduu-
tinge dezelve volmaaktheyd by zig zelven ondervind~n? want onge·
twijffelt zoude hy door die volmaaktheyd, waar door hy eerft begrepell
word aanweezii?te zijn, gedllnrig ftaande blijven. .

u. A.angezlen '.' wanneer hy van fi~neeyge.volm.aaktheyd ?ntfan.gen..
hadde, It geen hy 15, het denkbee/dfijns,:r..eI1l1 cen noodzakdi,k aanwe-
zen zoudt: ,~~, uw~',Ikf: t.iJ'!~tj6,H«Jrm~afgcfchqt.
_ ftEd~' i-. "OV'l'l'Z\ttks!06~~Wll~ilfti~H:we~' .

M<tIr tiet;Wijl'bydit.t45ppU1(tfvml~l~~wa· .~'~-m~
Gllve.rzogt laten.de, eo<>gtaan zig te t~,,~'~dlly ~;iirH lit~tin
.., 'i"e Ia- '. a,1t~Jf~~ . /

I " Wa.:l':oc:h'Jtr~ intit'i,~f, ,~~.~~;~!te~~{~-:
maa~heyd fweemt, .nochook, want1e1d't~'~. (~ '~rlfeaiii~6ti
•••• u_gttg·· ~'. flaa.f')" "er~~ntt J\Y. ',' lief n'fen~.i;.'·~..'. '.i..t:J)~.A
wanneer,,!~lR: dQtiky *b\~~~t#r!tmtf~"iJ.' . "

ilfI' ~._~i?'n1ft andtitvaftfttiten J daK'daf'lW'rld\ it~r
A " weYl1l~
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w~ynig tijds gcleden, tc VOorfc!lijn gekomcn is, onbc.wuft op wat wij·
%c! Dat hy. oak van andere dlOgen .afhangt, ten'l1m1ftcn dat lr~t in
fijnc l11agt nict Haat: anders, dan naar cen ccnig l'ichtfiloer l .cen recht .•
matig oorded op tc makcn, zelvs dan, wannerrhy het aUermccftnaar
fij"nen vl'yen wii te wcrkgaat.. ..

I). Waar uyt hy ookdit vorde!: I:refiilyt ,dat 'er uyt Gjne natuur of
wcezen nict noodzakelijk eenc verderc volhan.ing iii het aanweezen
voortvioeyt, om dat hy ze1vs fijnewcrkingcn ofdctlk-wijzen zoo geen
meeft:er is, of daar Ioopen 'er ikeds zeel' vcde [peden, en buy ten de
fchreef, welke hy binnen de palen houden, en a1szy die te buy ten ge.••
gaanzijn) d!ar wedel' inbrengcn na~uiij~s, Cll dikwils) hoe zeer ook
f,ijnc kragten mfpannende, gantfchch]k Illet kan. ..

16. Waar by.oak dit koomt t dat'by door gccne preuven oroader ..•
vanden he.eft, of ooit ondervipd ,.dat!lY die krag.t oetfend ,. ,door wel~
ker vermogen hy eene geftaadigc duuring aan fijn aanweezen byret. .

. 17. In tegeodee1 is hy ten vollen overtuygt, dar .1cr geenc noocJz:t~
ke1ijke vel'bintenis tullchcn {ijn tegcnwoardig aanweezen, en Gjn vo!..•
gend j.} ;nog dat hem. iets .belet, zig tekonnen. voOl.'ft~n t ,dar Gjn
~at1weezenvan daag mdfclucn ccn eyude ncmcn zal, eel' het den dag
van m?rgen bereykt, even gelijk hy van te voren z.onder ccllige t~gen~
zeggehJ~heyd kon denken" . dat h.J geweeft Will •.. wtmnee7.1ij nHtge ••.-

'II/left is..

H'O 0 P·D·- 0 E E L-

1'1111 Goal dIt~ift1I.

IIr~,

1.IN·zoo groote onvohnaaktheyd,derhalven" welke tty by zig zelvm
·erkent, durvt immel'S degeefr, zig zeIven zoo bekenr en ge-

meenzaam, zig de al1er~ootfie volmaakthey(1) van door zig zelven am-
weezig ~ezijn, ni~t toefchrijven.

~. Maar evenwer~ alfchoon hy wanhoopende zIg Gjns zeJV$maker,
i1iet verldaren kan te zijn t zoo kan hy niet ontkennell. dat hy, al wat
hy is, van elders onrfangen heefr. . .

3.• J3 dit voIgt firaks Vat..1 zelvs,. want hyaIdicll hy, van. zig Itlvet'l
1!kt is, zoo is net noodzakelijk ,dat hy van e~ncnaudet-en is.

•• Want hy kan niet toefiaan dooreen blind noodlor-. of eenen ,toe";
: !al1i.~
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vaIfigc.t1t'zamenloop van andere dingen voortgefproten te zijn (waar
door hy zelvs nogt'lns van eenen anderen zoude geO:e1tworden te zijn)
..-ant het gewrogt zou'edeler dan·frjhe oorzaak zijn.

S. Aang<."zien't geen de-te niefweten zoude, datzy gemaakt had~
ge1le nict alken zou(Je weten, maar deze voortbrenging, als zig on-
wa.mHg, ja onmogelijk met regt konnen ontkennen, en zig daar qua-
lijk OVCI' houden. Om dat het nict ande~s weezert kill1, of het gene'
alleen met overleg werkt, moet. met voorb'edagt~n r3:ldgtmaakt zi'jn.:

6~ Zoo dat liet 'groat, 't gem· by eenen Digter over al geld, hler'
niets \'wm!h nog he01.IJ"Ddlotder Ouden, ten zy men dit miifchieni

wat in eenen zagteren zin opneemt, ('t geen den Verfiandigen wei
aanfl::lat) voor het onwrikbaar raadsbej1urt der eerfl:een alwijzeoorzaak'
ontrent de toekomcndc dingen, waar van wy hier na fpreeken zu1Ien.

7. Vorders {bat dat antwoord,van on5 by'eene anderegdegcntheyd
gcprC!eh ~ om:aUe dicrgeiijke dWl1atitll: tJankdllhde het' nooJ.lot op te ruy.;;
men, en aan den·kant te maken ,.' OJ> fijne v?eten, 't geen R.!!intUJ aarf
CarneJMS by Cicero (a) gcevt: wet Z"oo~ Kart'er iets bygevlil ge-
m4akt ti:in ~ 'tgem !Jet gm.'t(che bejlag eenef> volkomene 'WtUZI'heJd·, in'
rig behelft '? ViC'/'/{<?wQ,pedobbelfteenen maken b" gevtzl den' fTenur-werp
(Ii) '9t! Meend ge oak dar? er honderd renus:'wllrpen, :{.oog'l vier
InmderJ..flemen' z.ult''ge-wlJrpm hebben, by geval "le.t(gen z..ullen? VerUle!J'
maar 10$ ell b.J geva! opcen_ t"afereel gekleift kOm1l!11 -:(Jetrekken van's m4n4

fthm weez.en 'Z/erbeeldm !Meend grook du door ce." toevallig opkletz:.en'
lIeIckJ,n!Jerader Knidifthe eft Koifehe Venus verbeeld km worden?
Want gewiffelijk zelvs dit antwoord aIleen vo1clingthet fruk) ~we
mcde beezig zi;n.

8. En \Vat zou dat, bid ik u, voor eeoc werking van andere dingen .
:zijnt die: dit g~rogt te voorfehijd brengen zou<le? Hier hoven heb.•
bert we gezegt, dat andere u1tgebrfJde, andere denkende dingc:n zijn.
welker denklieelden de geeft in fiJn~p[choot dr~t , In,te altoos hebben
den gec1l:gee~s konnen voortbrengen, niet alleenom datze geen
werk-beginfel in zig hebben ('t geen van den geeft eg,ternooit kan af-
refcheyaen werden) maar oak am dat zy. gantfdt en aIm zoon verfdtey.•
1m van denzdven zijn : en hebben derhalven tot dufdanig cen gCWi'ogt
geenzins konncn te zamen (pannen. '

9'. Des .kan eene aenkcnde .t;,aak en geene andere de edele oorzaak va·.
100 cen ede1gewrogt :djn J en ovenlilkS geen geval, of noodfchikk~
lijke ~zam.en1oop: want dat fluyt bcyde cen bCginfel V'oIgens .deireden'

A"3 .. ' (~I
( a} I. De, t>tvinat. J~. ( b) Alsae ;Uc ,er(~beydeD le"e~
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( dat is : .fplgeos lK~ ea uytgczogte m~~delentoteen ztker ,ernde
en dog~k) ~ werk gaw1tle, oyt. En hier heeft dat al te pogchend
zeggell V~ Themifl:ocles, aangaande. fijne eyge dapperheyd, plaits, lie
FortHJ11.btN/.· in liit werk teen het minft, dleJ!

1,0, Otldertuffchen evenwe1moet nog kan dit denun4 ding zw.v oak
niet ill den,telven trap .~an eene mindere volmmtheyd met den geeft
geplilatft w~rden, dew!Jl het aa11 dezelve zwakheden als de geefi: onder-
worpen Jijn ~QUde, en zoo doende zoude het zelfde gefchil wegens Jijn
aaliWe~ft. .et\ oorfprong wedel' ontfi:aall: En het zoude immers -niet
-hebbeA tw...nnen. ge[chieoon, Oat van dat gene, "tweJk zig zeIvs bet z.ijlZ
niet ~ven. been, uyt eyge kragt een ander zoort-gelijk zoude VOOrt-
gebr.~i'd€n .• .zoo »iet a1vorenshy, die alks gegcven heen, ook
_it vermc~ _ aan verleen£k.

n. W~f"e ~llUl4k ,aw d.e ~101'gvuldigtijkrtaarzoekt,
~~. $ ja~Vttft daarom allen'ohnaakQ: moet· weezcn, welke niet
~lem WOOf, Qat 7;;yt"allen tijd uyt ~yge ,kragt is ,cn geweefl:is, maar
ZIg <:>ok.m~t z()e groot~ magt voorzIe~. vm~, datzy a1S 't haar.behaagt,
ana ere. .n b~~.n ~lchK:an·doen ZIJn: Onder welke dat zIg zehren
de gc~~ J;net!:fijne ~~~-g,JijJr.ene~ 1JtJDrtreffely-m reekend ,is leer
hevat~hjk 1- en OJ'ltwl}felOaar, nWJen h)', als In de h~e gezetc:l1o~
4iea Y:e,agtiten.·ftall;tde~~ytgebreyde din~en verre ol1der zig Met.

I:&-.».ii. is _Ul ordening nn zoude die· weg 'WfIA)~-}J, der
welk.' clenS¢hoolgcleerden behalven .,en gem.een IS" omGodop
te f~.I8tl.', nice aIken ve,rontfrhuldigt, maar ook geptftCil kodoeD.
"er4eJa . .

H.a a F D ~DEE. L IV.

" •..• ..,.", .,.;GJtI,., ~.



\

G 02> GEL E B If 2) H E T 2>. .,
men ongetwijffelt van den gceft,' (ljns zelvs onvolmaaktheyd erk<:pnen-
de, het zelfde vall: ftellen.

3- Want op wat wijze zalky drkennen, darhy onvolmaakt ,is ~ dat
i~, ~t hem trappcm van volmaaktheyd geweygcrt z-ijfl, tetl zy hy reeds
ahcorells canen lieymtlijken regel, om van net gene tOt de hoogfte ,tol-
maaktheyd ~hoord, te oordeelm, in zig onding: En des doende ZOG
lleemt nu bet j1~JJit. 4enkbedd aangaande de hugfle, viJlmtltlk-tbeyJ, de
eerfre envoornaamlle plaats in, voor het oordeel' van den geeft, 011-
tt!?Rt zigzelven nog peezig zjjnde, 't welk ' er zoo verre van daan is,
dat het de kragt. en Idem del' betoogirtg zoode verbreeken, ofeenen val..
fchen kriag imIllyten, (hoedallig verwijt dezelve zonder r~den dikwils
van zOJUmigenheeft moeten horen) dat·het die veel eel' bev:efiiigt, het
gee.Il ook in andere betooging(!l1 ootrent aoderezaken eene riaaukeu-
righeyd. am die wat meer aIs al.den dag we.ten, en hoven het gemeene
volk in verfrand uytblinken, pleeg by te zetten, en word by" de Reden .•
konfreoaars eene fllJ}treeMnige wederkeering genaamt. Zie Clauberg
hier over n3:..

+ .GcHjk:·. derhaIven de geeO: van te voren fi;ne onV'olm_tlteyd· ayt
dien hoofde afleyde, om dat hy zig bet z:.ijn niet gegeven lind, om dat
hy. van an.. deren ~fhing, omdat hy van het onlaops~e.n0i?'enbe.~n. fi;os
ZH\.~nabyl1-g zelven bewuO:was, en om dat by- met mit.tlS; om
lijne werkingen naar fijn goetdunken te beIHeren , zoohee.ft hy bier nu
M S/!¥i»g.-""er, gevonden, waaruyt hemdeeze fijne gebrekel1 ontdekt
w~n.,

f. Name1ijk.".iwgeJGhapwt MNkb«lafldlltHN onwfl.'~~'W~m"
"t:g~ v.anzig ze1vis, 't geen altijt aanweezig geWeefi is, 't'geenniet
bij.met·zijn ,. en 'lIfJn het welke aUediJ.1:genZ~!ll, of ZOO gelkver w. itt,
ecne zeekere, ville, en onveranderh)ke Wi)Ze ftnden,lten ;tanga:\t1de
het allervolmaakft Weezeo, zulks ,dat Z90 menigm~ bet heni goet-
dWlkt,.. of g.eeIJ.ee~entheyd gegev~11werd; tty liegrijpen.,kaIt, ..,w..~.dat.zeg-
ges:l.wil, 4/IfWjt 'WJ/maakt It ~Y', wur uyt hetdadeltJk a:~I1\t~ zelvs
van dat w>cezenfrr.aks buyten alle tegenfpraak enonfe~hit;\I'()Jgt, en
dar op meer daneene wijze. " , . ~

~.' En wdvolJreerji 1I1J1Jwre1I', ~oolian het1i~faft'tftts~'t'ijtrJ Gfde
~'ur en het weezen zelvs, tnt my' deQrhet ~nlCbc:eld·.vOC)r~.,
WO$ puden, van die zaak,w.caar_ 'ilr dent, moet' te gelijk!:~n
aanwe~~,jn zig bevarten ?WaM.aat'!I1." g¢lijkrec ..ds.gez....~.f!is."" .....m.••.•."
e;U wee~en, dat aile volmaaktheY4be!rt r ~a1fevolrn~ .',.•:, ~~:~
Mten, IS ookonder andere volmaaktheden:, J3tcnrrdnfltn:etttjaint«- -0

:zen
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zen te hebben ,. want dat is de grontflag en de luyl van ailevQJmaaKt••
heden, welke weg genome zijnCle, zaf 'er geene volmaaktheydoverig
zijn. Des zoude' ik my zelven zeer leelijk tegenfpreken ) indien ik
zeyde, G~d.,dat is, het \Veezen dat alle volmaaktbeden in zig heen,
is niet, dat is, hecft geene volmaaktheden. 1a 'kbefluyt liever yOQr
eene onwrikbare waarheyd,.God )a~.wien ik dClllk, -en denken moet,
qls aan een allervolmaakft Weczen, moet noodzakel~k daarQm'Jdvs
z:.ijn, om dat ik hem zoodanig denktezijn.

-7' Maar te vergecvJ word van zommigen geze~r, .dat dcezc Deroo.>
ging Jlegs Dnderdie voorwaarde) enmits, mdienerz:.ootimtig em wee.
?;.el1is, kan toegefraan worden. Want dus doende %oude'er gcene be.•
tooging van noOden zijn ;En het en 1l:aatmy niet vrY:I onGer voor-
waarde aan eeneallervolmaakfle zaak-te dellkcn, -om dat ik my tot %00
verrebepaalt vilJd., dar ik al~voorwaarde uytfluyte,. wannecr mycene
volftrekte volm:aaktheydvOOroogen is. .

8. Dit behoord ook wijderJ tot het zc1vedenkbeeld VJn eenc opper.•
fie volmaakrheyd, dat die niet f1egs aIleen in het begtip, dat il{daar
van heb; tnaar oak metder daad buyten dat.. ' aanweezig i~, :tUlgezie{\
iJ< immers dat gene gehoudcn ben volmaaktcr.te poracekn , 't wetk
reeds in mijn verfiand aanweezig zijnde, claaren-boven mtt dw dalki
iii., als dar gene, "t }V~l~ inmijn herJfrn-geflel aDem Wlont enfijn 1I"'~_
blijv heeft.

9. Maar hoe 2:alhet ook met my afloopen, dien ik hier hoven onder
zoo menigvllldige onvolmaaktheden zugrcnde, niet te min ganlch ge-
wis ondervond- te z:.ijn: want ik word hier in ot bedrogen ('t geen on~
mogc1ijk,is) pfgedwongen als eene onveranderlijkc waarheydvafr te fie!.
l~n, dat die zaak is, en wel by uytnementheyd is, welke van mijne
en aile andere onvolD,laakthedenvry' %ijnde, nkt dan,et:ne hoogO:evol.
1l1aaktheydgeniet.

10. Ook zoudeJk :-evenclaar ~oor het aanweeZlfnv:ananderezaken
onmogelijk maken ,indien ik die :vanuh"gf/e vglmaakt~a za1trag.,.
ten in twijifrl te trekken, en datzoo vee! te meer, aIs iKdie andere
dingc1'l onvolmaakter dan my ie1ven begrijpe!

u. Jaik zoude my eynde1ijk in zoo groote verwarringen Jraaijea,
dat ik my daar !looit zou konnen uytredden. .

1-2.. Want hierzal ten laatO:ende heele zaakop' uxtkomeJll, dat, 'by-
a1qien~et opperfi volmaakt Wezen niet met der claadaanwezigis, claar
ik. het zoodlUiig bczef te zijn, het zelvs nooit kan zijn. -.

~13' Ret &c:~ ••..'f*fI hanlt filch kletft: want dan %oude tot am
Inag-
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ltJi1gftentrap van onvolmaaktheyd en van niet, die 'er zoude konnen be-
dagt werdcn, dit gene verbannen werden, ~t weLkik my niet andcrs
dan allervolmaak/l voor oogen 'fidlen kan. Ik bcfiuyt dan uyt allen de-
fen, het 011twijffelbaaraanweezen van zoodanig een oppcrfr-volmaakt
Wcezen, dat ik God noem.

14. Maar naaulijks fret ik dit vaft, of ik zie my door een nieuw ge-
wigt en menigte van·drangredencngedwongen, om het zelve te 'belij-
den. Want ik fpreek vall cen oneyndig volmaakt Weezen, 't geen
oven:ulks met o11tclbaremerken door ddfelfs denkbeeld, daar we van
gezegt hebben, Gjn Jloodzake1ijkaanweezen moet bevefrigen.

15. Ik ga derhalven de oorz.aak van deefe l'olmaaktheytil, die in my is,
waar door ik hoven dat gene, 'twe1k in my is, wijs zij!1en opklim-
men kan, eens n:tvorfdien. Want het is noodzakelijk, dat daar er-
gens een v,orbeeJd van is , orodat 'er in my geene wilde denking zon·-
acr cen, zeeker voorwerp, dat aanweezig is, zijn kan, ten mintten
wanneer ik fleJliglijk tc werk ga, gtl~ hier ter p/tUZ~z..e, da~: van.eene
yolmaaktheyd gehande1t wdrd: want 111 de verdlgtlngen ml)l1Sgeefrs,
rz~enftelling~ ", 011tken~.in~~n,,' beroo\'ingeh eilz. die tegens de
voJmaakthedengefi:eltw.erden'" 1S het eene andere zaak.· ,

16. Des word'er eene olJrJ:.aak van deere volmaaktheyd, die in my
is, 'verey£\:~"v<l6reer£\:emeujtwer1cende, en dan eene v,orbe,ldigej Ell

gme fiuyt deep noodzakelijk in zig , ge1ijk uyt het voorgaande ligtelijk
te zlen is. . '
')1. Want het is,betamelljk.,. dathy , va~ \Vien ik dst vetmogen
heb, z.elvi deer~vol~~¥yd -:be~it, en_ d.athy' defel1Jsbedtenis in my)
Ills by. my fchiep, ,oak hec:ft'lconnen,inprenten. . . .

IS; Om myz..elven; denk iknn vorJers niet, want hoe verre ik mc,t
redeneer.enkoom, altijd word my mijne onvolmaaktheyd van mijn gc-

:~~:~~_I~Jr{;i~,~~.rJ#.i:4l~Jt;
meer .deefe ooriakelijkheyd. ·M~ ~aar.r'~1C:tme \te 1>ii111erij of mif-
[chien het gene aan ee#t' geweygett word·; .door beyden 'niet gewrogt
zp~ hebben konnen .werdep. . Maar"d~tbeyde. die zaken van verfchey-
~~ z,Q<?rt,zijn,wee~i~,)~ d~tuyt)nvee.otw?linaaktf dingepgeen 6p~
!I~~"!()\ti1~*t,'nag ltY~~y~dlg~4eeI~.ng~qt6neylldlg .geheelkant'z3:-
trib"ig~aht\~W~l'den. Ja nadien'aUe,de'Qeeleh, die ik beieffe,e~nje-
nig gehMt 'uYi~tken ,. ell die flegs ih de t'zamenfieUing 1J4n.,of 'd",
mijnen geeft be{\;aat) zoo blijkt immers, dat dit het altervolmaakft niet, B ~
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k~ngezegt worden; ,maar oak zoude hier het begrip van dufdanig em
gehe~t tcgenftrijden, wantal die volmaaktheyd, welke dit geheet in
fijne t'zamengenome d~clen zou begrepen werden te bezittcn, zou im.•
mersin de'declen zdve moeten gqogt worden, en ovcrzulks zoude
vo.lgen, 0..£ d.a.t dec.fe.t.'.~.amenfl.·.anflng .ina.ara./tee.n ~yt mijnel'ig.cedFvoo.rt.•
quam, d~t ik,zoo van t'zameng~nome dingen tot een opperfr-'volmaakt
Weezeq koorn, ('t\yelk. die gepe niet konocl1 ~nnelnen, . die <litbe....
wijsvan den. Cee.ft, de dingelJ.' t'1:.amenvoegend,e, pleegenaari te drin-.
gen). of, dat ~er geene hulpe in deeze bewijsreden, Duyren hetgene
we hier boven betoogt hebben, toegdl:aan ofgdl:elt kan werden.

10. Nog. ik kan doorJ?,edenkaveling, met d.~~~ll!!vo~~,eYPrby
de ande,,'ete yoegen, peen~ op'pedle vol~aak~heyd uytmaken>~: " '.

2 L :Want op dat ik ~tl,~w!jge,'t gcelllt,yp<?r afIatep g~al?Jlel~~,:
dat4c gc:t!g.~litJ'Wy4!J;l'lroeJ1ilF;, o.w ~90;y;qn.,d,e e~~ ..'lp~~~¥~t;<4; d.c;
andere 01' 'te. klunmell, en, dee.zegrooter, gene kleynder te verkrarc:nJ

altijc1in my em d~nkbeel4 van eene grooter olldedl:e1d, tot dat ik tot de.
groot.ft~ ~ofolfn(alwakari~ ~Pd~~hqu~8)i,d~at b~1J~~ell$,dez~lv~!·~.~:b);'"f
yoegen 0 .a nemen Qnnen.e. ,: ':". ,.!' ...•.~

:!.2. Ik vcrkrijg immers nietsn;e'~u"JdQOr de'redcme~png, >tg.e~J~
11ll vro tc vore~~niet al gehad h<;bJ . ten zfmHJf~jen ait..d~t;i~ ~~tnii
z.eekerde.,. begnJP: En deere.~eekerheJdzpu Z(lve evenwe1.wc:Ael"omtot'
dim eerfien Regel gebragt moeten wei-de'n. . .. , . . . '.

2 3.. Ik voeg' hier by, dat oak door die werking des Ceefts, \yaa!.d~ot:
hy v,erfc~.ey,d~z,!1kcnd99~ ma1k~1,1qerenJ, :m,~el;'o[ min v(>~n;t~r, .~rn4
:~~~..Jl~.:t~:5.':~~.~M.'..~.T.r.r.~~.z.,..i:.'f.·...~~.~;.~h.~.;.·fte votmaaKthey?, zond~reentge ..C!pgebIazeqh~yd·or. vea~~r~g. cp. ~~ ...
entnoetverheften. . ,' , .. , .
. 24. Vee! mind~r konnen 111Y, 4e~~id:cltri~1,1.:;.we~~'t~i~01tjn~~e4

da~t~?:,v~~~~l1e;9~?eydC!~z~r t.' ~r~PE~{fc~f~~~W'~# ~jlt!Z!JP;:W~.n:,dle,fia}~J; m}.~~tllep:;a1lemto~,hi(trtoeoridmc..oe~¥;!,e, nOg.~l,ct
toe.' 'M<iarzqo ikdie ook aI· toe fiaJ vodi.k;Jd~~ ik.ll1yaan denq,...
gel11\:~enifioot~... ... , .. I., •

. Hi~.Jf,a~tv.~nAi~~erleprr,,!,r$ z.eJ,v.~ J ;'t,~r:d1~('t S'~~i~,~~~__
fc~e~,fi\i~~,~~dcry~~ng~ll. Jaat mvI0e.ren) 1J11JneOij~~r$};.:Yt~~fFP.
Yo,oJtdr~'" ~~ertpeefiers of:~d~re z_Jn. .Wlediltze,~l ~ ·'~fJ?~.
vf~\~k/!~! ~.,e}.,'!{.~eid()ord.l~n lk ondervJP.dJ~.~atr%Y;'.,,~09",.1;1 ~s..i".
hunne, ey,g~.zwaklied~n hebben ) en hun .dlkwils,.•. dOQr eene Qntl~e,. .. . . ... . dOOd
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dood van my weg gemkt ,beween ,. eh'dus doendc zoude ook dre li)'tc-
werking te gelij~ met hun verlore gegaan zijn.\Hoc zeer dit 'mct deeic
hoogfte volmaaktheyd firijd, 'is licht te heVarH:n.

:,(). Maar ik vemeem, dar my ook dit met hun gemecn is, dat ~f
ook het geenze, deeze zaak aangaande, weetell, en my overleveren,
van hunne Leermeefters onrfangen he,bb~n, deeze. wederom van de
1"0orgaande) t<;>tdar ik eyndelijk tot den eerflen menfch opklimme',
hoedanig een 'er, noodzakelijk geweeft moet zijri, aangeziep nogtle
R.eck, ilOg de Voort-teeling een oneyndig getal merifcli'en' zoudekon-
neil ~oeftaan, waar van we Ilier na fpreeken zullen.
, ~7. ~n dan za1'er niets overig zijn, dante weeten,,'Ya~:diem~nfc~
deeze d1l1g~tivan daan geli:talt heeft, dewelke vande hoogfte volmaakt-
heya gezegt werJen, of hv die van %.,ig %.el1/en _fe!JehatiJer, ",anddtJn
"'left .'. . " '. ': :,," -- , ,~

'2;8. Ytm %.igJ..ehjeit h~ft hy die iriun~rs niet kOnlien olitfaogen ~
welke in fljne mitunr of ~ei:zen, doof het denkb.eel4 yertegenwoordigt,
niet te vinden zijri. En I\et is 'er zoo verre v~n daan, oat dit denk-
beeld.~e~ <li,egrootne v?~a~k~~r~ t~~~ij,~,;!,:~a~het '~tm~ic Y~eleer
da~etijk afWl)1}, ,wan! zIt nel~~ct,~ ,~~~l1tl1t$ ; aIs lk.dlen ,cerO:en
menf,h btzetUteeHe~fttlt ~ 'illet-3.1nWeeZen, .of van nlets.
u,",/' ~et 'zym"thd~tbit'lllliz Vdttn berch.ou~e" idodan~ my hem ,
2ls- mogelijk ) t1fJ!. ~Kotnenlte{en van,!1etn;et :djn, tot het %.ijrt lul-
lende overgaan , v~or'~?g~~Jtel, hetgeen met eene hoogfte vol~
D;l~theyd ga~rch,111et,over ~~' ftemt, ;,'''t}r v.antzgteren, ah~.aarmy
dtuYlkom<t zelve leerd iaa~ Hyal bngoplehoudell' hee!t tez.r,)~)en
overzulks op mijnen geeft nu niet werken Kan. ,'.

30. Ta wanneer die EerJle geftelt word in getal en lchakeling tot Gjne
zoortgeIijken, z90 wo~d ~~mp.ier do~r ~el!S d7 ~oC?gft~volmaa~theyd
meer dan om eene reden geweygeh ;wartt te J(onnen tellen van G)n eer-
fte aanweez~n,af d?O..r v..efrcheyde.Gena~re~~ning~n. t~~my toe, is :Jnd-
palen fieu..~J~ake'.tIe, o)J~Ji~.gytuuytt"O .. J' I "

3 I. En df eerfle te %.ijn onde~afe genen, welker natuur of weezen
!liet m.ede~~ellg~., .~~tv, v~.~:~6',z~l~eE,~ijl!~. t.\.S. e_en....~ef.1.d~b..e.~~ogt
IS. ). ze..~gtluetf~'an.tl\!rs. t.dM\' met~. te..·.in.deten.·,'·'I~l'ri..an..t.~t!.cl'k.e~p.e.n. '."i d.,le..t~.
Ffk.aeSti~ifin'anen!iS'.L, <,j , " .' ,;.' ".' "": ,_'

t.il~~ r l.k .tizRi..&~..,·(dat 6~i8fPfieb<d1tPI?;f lMnti#: ,~\jt~~,Mffcl~.·~f~(:~l:~.
delt~!d1'f$:~~ro~''t~~~~~~~rf~~~~~'(kffiatl~!f·~~t~til:..r1r(f~·U~n
be-Llt. (':l!~lti>ij,gr;')gat:ee;fHi!I\aa&~;'~"~.!?~, ·;~':'tfbk~~~~£,V6..n\. L,;l~.,~.lJr..,:f.i. ~_l\.,' '.'
heW~Pit'hr.iiinenfl1J'g~WB ::ceif:"';(!~b'~giii~e1·:~}i~·t~~~~,
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nen geevt, maar zulk een, dat daar van eenen ,anderen ingeprent is,'
gelijk hier na breeder,zal gezien werden. . .

B. Maar naaulijks ben ik dus verre gekomen, of'k verneemda.tik
gefroort ,. en deere mijne overdenking van mijne z..ingevoelem afgebr<>-
ken word: Zy makell my andere voorwcrpcn indagtig, en verkhaflen
1l,1y,fioftct.ot nicu.we overweegin.gen.!. ¥Y VJlc.d;m.in, of ik niet mif•.
fchiendoor behulp van. deefe Dienaars die dillg~n, welke ik van,de
hoogfie volmaaktheyd.w~et t gelecrt heb? .., '

34. Maar ik:roep dade1ijkvan neeu;. aangezienik dezelve niet .andeEs
dim als vermaners van die diogen buyten my bevind te zijn ,. van welke
egter reeds te voren denkbegin!feJen in my waren;. ja dateyndelijk aJder-
zelver vervuIling in mijn oorded te zoekcn is) het geenn~ diebeginf .•
fe{en in. my,. als eenen rjgtul0er, om volgens. dezeIvete; oordfeIen~
ond.e.r!t..·.elt; op...J.ott..ik ?U niet zeg.gc) dat d.ie v.oorwe..rpen, waar aan.zy
n,y doen. -denkcn,J' ntets4an .~ne onvolmaaktheyd ~e·kennett' geven J
om· dat. zy lighamen zijn: want van andere zaken, konnen zf my riiet
vcnnanen, alfchoon ik derzelvcr Maker kan bcmerken van haar lIet ••.
r;h:'1 J •. , , •Jc.~le}Juetez'JQ •• '. , . '. ;;,.;.".!,;; ; .....'.. '.,' . : .C

J s~ Des befluyt. III VOOI" eene_ouwnkb~l;'ewaarheyd ,d~t'de dotzllG
VJn dat denkbeeld, It g~el1,inmy wpqnt., geene~derezijn kan,, dan
het ~perp-vo/maakt ~ez..e.nzelvs (dar ik .G.o D noem)·. en 't geell
overzulks in zig heeft en de zaak ze1veof de hoogHevolmaakthCJd, wair
van in my. zoodanig een beeltenis. is, en gevolgelijk ook zoo groote:
lmgt en vermogen, waar,door .hX die onveranderlijke Schildery van zig:
ze~vcn,in ~y tMrmijn (J'!"wce:::..enheeftkonnen iteUen. 't Geell te,be':.'
wljzen £\:ond.

fIOOFD,-.DEEL V.

V~n dts~I"J~II.t.rh'.1duyt,'""e;",.ijm•
.J. M' \ Air ik moet zoodanig. mijne binnenfre (chuylhoeken nog met

geagt worden doorkeken te hebben, dat my niets, 't gem
tot ,~e~~gtigingvan dat zelvevertOQi,dienenk~; overigi,. ~Ja bks
~rd. en d.5e..v...l)O.r..gaan.. de Dew.f;sred. enen_va.~.eeneal1erg.. -ew..~~.·Ih... ge..~." .
" :. 'l?~r;."Y9ram my !t1/. meae-weten gevonden;). et)jie.t ~elt;e,hoe
onrey1b.a~,9Pk. t~nJlanZlen van.aUe fIjne .dee1en ,IS llieUe mm elde"
~de~ !~ ~arigent. 3. Des~
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J. ,.DC$zelv9:'Yerrigting.ennu'zi~ vetfcheyde .. c En weHioor eer} zoO'
leerdhet Gewiffe de eenvoudise ,w'3llrhedenl,'cn .derzdver verbinteniffe
onder mMkal1deren·; ett'evenredcnheyd B. v; watvblmaakt " wat waar-
ag.tig ,. wat 'goed is, en ten opzigte der trappen, hct mterderc, en
het mindere. Uyt de befc.houwing van welke waarhedcl1 ecne rtoodza-
kelijkc v.erhinteniffe. v(Xlrtvloeyt,~ daNlic dingen nJl1ielijk in hare eyge
ord,cr moc,t,en beg,eeert, gekent, en bem,illt, word,en, CIlZ. waar llyt,
oak dnegeng~eldezaken'firaksbegrepen werde'll.·' ,; j .

.4, . Ten.tw,eJ, verpligtiny <.fatztlvc,Gewilfe door! eeneheufche vcr..•.
maning, die waarb'edeB,tot lhijlle weckihgen,ovet tc brengen; ten eyl)-
de ik namelijk by myzelven met aandagt ovcrwcege, ofik wei volgcns,
die ,begintfelen mijn. doen ,aangekgt co' gefchikt hch ? Of ,ik"we!eotier-
fche",yd t,llffche,)lbet, Ql,ee,',r,dc.re·~n.het ,m,.indcr,e' gQCd:\l1~k 9f.,gemaakt'
1¥:b? :gn ,tot,4at; tn€t :eenc kragt.ger beg~~rte: qcm~dlt:~dJ;'CVetlell
aangezct word,em.,' )',,' ,"', " ",,'''''' .,

5.. By ,deezezugt enneygmg,o~ :my zelven nadatrigtih~r te on---
derzoctken, koomt 'eyndelijk ten Jerde het Oordeel des medeWetcns zelv,,'
waa;49Pt ..4at~i~ ~lId:en.ofg6e4keu.,tt pf:ver:w~~pt.:.d~~lY:-el11et~~t:
geJll~\~jng~f~:.Nt:r\tl)ard::oYl:tt·eell.Jle kQJl1etl, ~t,d:1a'r V311tlfte W1J-
ken, ell,lOQ }~e.Lbdluyt aang~nd¢: de:"el'dienfre.mijne~haJ1.de1ingen,
0P\1l~~ 11!;;9f ~.mybelOPning<:J«>{lncQ, bdQY~ ~\(.<la3~ 'f!Jctriy jJiqffi
geDieden te vree~en. "'';' \\ ..: , . ,. . "

6. D,b8Io~nit1[.volgtop hetnakomen'cn gehodrzamen van cfezefve;·
't ge,enhet .eenvoudigc dcnkbeeld van .goed te kennen gecvt, als het;
welkeJn~;lkt ~tdat bet,·denJgeu'an,;wc:tgaat, die dat b¢zit,! en befraat.
overzulks in eene ~a~e- CID,fiille·l1'ufre-1des.gerfteeds ;'.die het Gewiffe·
claaraan toewijft " welke .gepaart :gaand'emet eene·gt:fi:~digever1uftig~;'1g
ontrent het goede, te. weeg brengt, dat 'ereenefhlle en heymehJke.
vrellgde, en eene goedkeuring, van den {hat, . die, my betaamt., in
my ondl:aat; zulks dar de deugd.reeds zig, zelve een 100n is.· .

,"1!. .fl};.!*r,v,~,.d,.•,aan..~~~.~~r!. ijk'~,1~'h.tt,tege.o~ielde,~,Gatdie
quaa4 .is .: waM~tJ''lk.die~c!deftl'lft ..aan WIM'4;la ;~y,.loochell, ell
;l1les, 'tg(etldaar te~fttijdendeJ§" @e!: IAIs,wlUlneer.,mt;ll,gewe-
tell, deeze, van den, bovengemekten Reg~l~afwijketlae" .~adeg ver-
. cqdee1ende, verklaard, dat het my uyt alen hoofde quallJk gam zal.
\y~.~yt fchaamte, droevheyd ,benaautheyd" ..vreeze, fchrik ,enz.,
vOciitf~:~ aUe voorbereydzeJen <tot·de v-QOHeeker over It booft ,h;m,,!'
gepde, 1\tiftei!\' ii, ' ' . ':, .. , i, ' , , . ,;. :~:; t lsr,'

8. Gcl,ijk«eae dingen maIkanderen or die wij%e,. a\s,we. ~Qe,<
B·3·· .,' .~P,

\.-
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be~, onder~irig:volken:' ma,kt:.n mtteweten~Jg)~dieaY/e~biit Ver-
grtjpen, en tfo~~ks:g~,nfchehlk Oi?ivaar. :.', ," ,. .

9. Want het%.jlk mlJnegedagten vefhgopdle eerne ltenniffen.
van waar, toed, volmaalct cnz, Die zijn ganfch onwrikbaar en zee-
ker, als ook derze1ververbinteniffe onder elKanderen; want het waare -
t'I1 kan niet valfch, nog het quaad, goed, nog het volmaakt, niets
tijn cn~,' ~ ,',. , . . '

10. Geli* ook deeze dingen' met.malkanderen nitt konnen oyer een
gebt'agc werden ,-~thet goede tevltedcn, het quade na te'jagen, het
valfche te verkiezen, het ware in den wind te flaan'is, en welke dier";
gelijke dingen meer zijn. , " , , ,
·;n,' O!,Kkan ik 'inhet9hdwk.D,ken mijl1et Wetkiltkeh volge~ die

~aath¢den', dRuin de~elvrrL t'Oepqjflng ,op dceze niet ~dtogen worden.
W'al1t)~3ik-\V2i\J lItt: t4g:tf~ "'~t't- cIl:beWuftbci\', :Zbo 'katt
my immers mijne werking ontrent dezelve niet onbekenf~ 'i'want-
n~~ien die' i~l~iglijKinmr tegemvoordig is ,~o~.kit.t;1 my nietonbewun
7Jjri" UliJt ~k'd?t ,thet'Wtlt 7)tJde ~~, tip WR~hhln.ur lk t~ werk ~~! ~n-'
~rh~~, 'akilk.•,nte.ttefi't''aandag~'~fll~ge~,g op,l'itt,otl~~oeken
~tiZ1t.tk'fraaft 'blij\t; ell 'overitrlltS'kan<lk ook\'~rietk~H9tet~, ITot
1f.iijwJ\!alw(tt e~w.MtdelJm~fdat, rigtfi1o«()V~t t!el'll'obrfit.;~fnlet. :!,::
!':J:;I\\ 'V'o'Q'tJtbO' tree! ttyhdelljk;he~~drd:ttl:- d~d3~w~t1enArllattt;ela1tt,:,

deffelvs onfeylbaarheyd kan veel mmder m tWIJfl"elgett()k~en werden,
indien henvaaris' ;daar we van gezegt, heb~n: want uyt ware en iee-
me 'Voorjle/liflge1t kan, niet-an'clers: dan een zeeker, Befluyt ;g-etrok~en
\1ter.d~dl ')wartt:,byaldien, het,guti, is: ,E.r V" 'h.etgoed¢ te bomiilri~n , 'ert'
itI'd~e~clti~hie'en rieyging~fQtJhri1goetiti\jn~my rind Izoo:kan ik ilief
~8J jbttltty.t~l1; di:\udat ~ daar ayt 'wat.goedS'fr~t te' terwagten;
6pi ge)t~~Wipe:~t'h~ dOknt andere!2ak~toe:' '

13,' ~' ~OOtefi die ~t f'd;hun MedmJetm- s.e:zegt worden te lre-
dr~ege,!, d~elil5it'~~aa» id-w(l!~i:'bew~~~ ~hde1i'l te¥i}q" dan'
dtlt htin hdt J!:N~~-;~il!f"t,c:" waitf;~e 1W;~tiflJ'~lI' gewe,et'ins
:iJOllLd~11j;:.cy·m)gbegdil>en' ,{ ofj~e~rj)!~ont1en';,;'ri~ :tCritn iildere,ii'
dattJ."V~lNl),vem~garti"it6n :&t db g411\(dflfi2~V(j(jf'~'tIiwflihmir, en ifi
de'6ht?lyl~w.<!~ch~ldh'GdW~'g.ebl'agt~erd. r' • ,;,.;

'14, Wimt'lU'ldtfri5insimo' k3'ti r1ren' niee alleed-' g'~nlLteel#e'k~fin1JF
vti :Comg1:!. 2l'aak:toefutanlrritatn: ;~s; tfJeri getJ~tleNFeft; ~raP~l5tld'~
hrIJ~-fC~Jj '~in:M:l .matte:gt!Uft~',&'Mfflt<flft:ijk~WJlJ!P:lil!h'i
~,fi J;""Z'iIO,' • dat ~enec~ zeer wel,gezee:t heeft; G:ev'''~~~-6)f
~" , f°t/eltifI. ()j1hefG~t::' 'WiM#!hGNtfJ}dtllh_f~;~(J-
~'"nen 'Worden, het Gewetenffooli. . 15.
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. r ~.' Mil~ ~er·P'~t6.4gi1z~! Ikvraag derhalv:en', llW3at<die drifcylbare
«gel des G.ew~~s by my aan da~gcUtg koomt ? . W'larkoomt het van
dann, .dat ik niet dan op eCl7cwijzeher goede, ware) volmaakte) eer-
lijke , fchandelijke, quade, valfche enz. oordeelenkan? Immel's in-
dieJ,1ik v~ myzelven ben, zoo zoude ik my zelven my ten voorbeeld
Y3'¥k.,e.~!~;~ll)y,,te~~rillgt~n,ftaat." konrien voorfrcl~~n" ,zoo dat het
~ ~y (taa.~en;l3,RmlJJloor.«el.,:·wat g<>ed, wat eel'lt}kenz. moet g~"
heeten werdenl ' I

. r6 .. Enwat is 'er, dat my die Wetteri zoo zorgvuldigHjk doet on-
derhouden, dat ik hier· naar toe aHemi;ne daden en beClri}ven'wend,
en die naar derzelver pas~~ot rigt ?, ',Wa;arom laat ik my zooaan deu.
b4,ndleggen, en. zie ik het ·~iet:li.everte ,ontfnappen ',en. ontdoe ik:'111Y)
die ~mers vry be!l" van die;boeyell'nie~?: .: .(. .' ,': "
,~~7.W~~'q- .eyndelijkI dat,my;'Zoo verbaafi:maakt" en my fchaam••

te, V1reeze, en eene onvermijdba,rltontfi:dtenis opden'ha)s.jaagt" ais
ik, het gcne my ·die YoorfchriVtell erinnercll, nietnakoom.

l~. .Byaldi~n my val) mijne Ouders, qver:.heyd 1 StaatkU?t.dige1f-.enz~
die vreeze aangejaagt word; wat is dereden (op'daule,oy'etigediA~ni
welke my op gc1ijkewijze ontrent de oorzaak van het denkbeeld, dat ill
my van de hoogfie Volmaaktheyd is, boven H~~fd.LV. ,S.·2. ~. en vol••
gende te binncI\ f,llOteQi,.u,·ttiet het"ha1tt) ~datlk.' nieHiever met hUll
lagche, als ze afwee:dg en des onbewufii zijn teen heymelijk fehelm.•.
~ltk bearijvende, waar v::an' gecll getu,yge nog iemand, die my dat ver~
wijte) buyten my, tegenwoardig.,~ijl,t-Kl!ll? Waarom woan ik niet fiil
en gerufi by my zelven, en waarom'Verban ik de- vrJoroordeclen, die
my zoo cen kruys zijn, en die droevige gedagren niet,. die mijnen
gedt dooreene ged~rige k~ingdoen:quijnen. "..
. I? Maar ik kan,niet,enhet,en {}:aat niet in mijne magt! En fchoon
ik die zelvs ~. m~dl:oJQtell lJl,ee.n hemyt ,geboentrte; heb&en " zoo ko~
men zy rp:J!' fi:ra~ wed.eromIh;rkerophetlijv , ien·verduhbel,en hare
doove hagen zooda~ door·een~on~~ rdatik:'deze4re
g~enzin$.OHWlit~n;kan,). jallatrik ten!:y.oU~oyettuigt(Jxn.i datlik eer
In!jn leven, dan qie zorgenverlat§ll;,. m.d~ae, beGroevd¢eer",dan d~
drQevheydzelve in 't v.oetJalld rakenkan. "'.
".:~. Wat dan? ..Ikkan. nretIQQC~nen" dat ikin allendeezenl'V~ee,,;,s lmdi!Y~nafhtlng, die en mijnen geeO:gemaakt heeft, en die.~wu~

hed~n :ilh,l\li~, g~ea·vb~leene 'bnv.ccanQulijlteWetgewilt lleef{ teo
zijn, .en died~.~ijngezJfg'myheymdijk verpligt, ani volgens 4~
ve op eene redelijk~en vrywiUigewJjfemijn leve~ aail ti·ft~HetJ. .L. ,

... . . 1 I .• Maar
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Z I •. Maar ik kan .ook.niet.0l1tkennen, . dai:dezelve"ee~,~iving by

deeze fijneWet gevoegt, en fijnzegel daar aah geh:u1gtri":Meft, het
welk ik niet zoude durven fchenden, zonder hem ten' noogften te ver-
ongelijken , enop eene roekelooze wijz~ te beledigen, waar over (\at
hy voor zeeker wrake oeffenen~zal, moet lk gewaarfchouwt werden van
dien verborgen getuygen, die altijt· in. ntijncl1'boezem tegenwoordig
zi;n moet, en ,clie. voor hem tegens' my-cens eeeniger tijd antwoorden
zal!

'2, 2.... Waarom ik moet denken , .datdie zoo menigmaallijnen opge-
~gden Iaft·vytvoerd en volbrengt, ..als my eenige frhaamte of vreeJ, om
Qet verwaarlozen van mijnen >pligt;. CQP"dijvvalt.· .' - ."3- Ennademaal·alle (chtltZmte'haren oorfptorig heefruyt eme onvol.
maakrheyd, die my :lankle~vt;j;C1J-die«I)(!n ,a~d,e~eh~k behalven my
bekenUs it' aJs \l1cide~:jdaJlJ'u/ ft'ft'$'r ,'10mb de'~eili'~f-lioOfa- h~ng~nde
il~ffet¢ ~Hjktklaar te ~enncin ge~vt, dat de Regte~. van mijne begane
mtfdaad met o.nbewuft IS, zoo bJ~~kt).ho:. gevoegebJk deeze gaflaging,
welke wy gezlen hebben ,oprolJn~ bedrl]Ven;dennaam van~~s
~f~,1}'jeew'!flhe.Jddr~t.. ,; -,. I :' ,: '. '. , '

'llOO'iF D.;; 0 E E·L VI. r'

Y.an tlprJl-vc , uJt Ie ~ereetJiging d"tiek m,t het,ligp~fIIJ
,·bt']Pe~rJ. '" ',.

. '~..__,;" " .1 .. '

I. D. Us v~rre h~bben we met korte woorden het kabinet acr tiele
. , voor ledersoogcn open gezet- en ondloten; Maar nademaal
dezelve t~ ongeduldig is , .~ tt haar :l,aftigvalt ~ .om zoo lang or een
fiuk burren gewoonte, t~lblljven:fuail, :plecg ze hare overdenkmgen
tot andere zaken he~nte keeren.n ~::. . .

. .z. 'Des verwonderd ze zig, en fl:aatvetbaaft, dat zy " die 'eme MIJ-
kende z.aak. is, van eeniglighaam aangedaan word, en wei zoo, datze
daar van lijd. Zy onderzoekt derhalven op nieus, waar deezekeagtdes
lighaams,,<?phaar V2n daan koo!Ut"en \Vatgemeenfchap zy m~ hei1ig-
hian'l,.hcifHl;l·" ' -,l-c< i" ,," '" i'. . ': ,,'\.If;,\">'· ~".

S~J1.,Maa;. ·n~aulijks 'de~kt zeo~ die"e~~fte be":e~g.i~ If;tn;ilat lIg-
l:.timl.of daar komen 1l1emveen t'elkcns :mdere In ae'fla~,' aan weI-
k'Cn aile 'If ..eyndelijk geenen toegang weygere~ kan , ,I (toor dien 21-cen
zeekcr gedeelte !I~~fI!!!.,.,e/Velt fchijnen te eyfchen. 4.JTer-



0,10.'1> GE,LE E R:~,H,E.T1:J. 17
, 4. Terwijlzy derhalvcl1"elke op ~aren,.beho?r1ijken~at1~ tin f)laat~
l'0ogt te freUen, .merkt ze dat' ~rce~lge' ZlJn, ?te opkhuddmg makc~l'~
welke zy uyt kragt van haar gebtet met ,kan befrteren, en over~ulksook
niet vermijdcn, dat ze van duzelve niet gillHn hcr.waaros he'~ngedrc-
-ten werd.

S. Des wend zy zigweder0rn tot·dat eerfte onderzoek van'h~ar cyge
.zelve. Maar claarkorncn haar·geenc .wcrkingen voor, die niet in ceue
-algcmeene 'werkvzamhe~ van aenken: te :zamenlopen, en dienvolgens
ten' eenemaal verfChillende zijn van aile uytgebrcyde zaak, el1derzelver
werkingen: zoo die 'er anders eenigc heeft, want zy leanook aaneene
uytg<;frrektezaak denken ,. hoewel ze zelve niet uytgefrrekt en is; w~ar
uyt zy.ecnbdluyt maakt, dat het tot hare natuurof weezenniet be-
hoort of 11.ytgeft.rekt te zijn,. of ee~ lighaam aan,zig,gevoegt'r~e)\<!bben.
'. 6. Het aenkbee/d nn van een Lighaam zdvs IS met bequa:Uriom haar
ietS .te konnen geven, dan eenen ffant van deelen nevensmalkanderen,
.e.neene ntft van het verknogte , 't geen ik uytgefrrektzijn noem.
Wworn hier geen.e wcrkin.g en beweegin~ in -OpgeOo.te.legt: maar en-
keIe~raagheyd en loomheytt ,En aangezlclt,dat';l~:l\lm, ~!ctgeenlop
my zoo werkt, tot het zelve.~kbeda behoord, r %00 word my gele-
gentheyd verfchaft , om te onderzoeken, waar deeze bewegingen, die

'~·.eele te pijk en verfcheyde .zijn , ..in dit1ighaam'van. daan komen
~.? \. .'

7~'Inzonderheyd door wat kragt het werken kan op eenezc1ffraodig-
heyd, 'die van een geheel ander nooft-zoort dan het zelve is... Als oak
welkel d~AOnfPJ!Ong'zijo m~van zoo eenenaauwe nrbintenis " waar
door de ,beweegingen des ligliaams zoo fcbielijk by de zie! tegcnwoordig
ziin ,;d:lt'ik ter naauwer noOd bernerken kan, dat 'er cenig tijdverloop
tuffClten.,beydenkootnt,en overzulks de werking van den geefren van

.datlighaam-eene ,n aez.eI'Ue moet agten te zijn?

. ..,,:.a.ll.En.~ademaaLe.~.M.. y..e.re.en.!:t' ' .. ,~~.m7en1i~ fi.~n~~rij.pt in z..~k~n*
the a.ndere tnnatUurot weezcng , ii)(~:)V'l1n1ighament .wel-
ker 'wijzen'fchoon die, am\e~·¢tl·mltlets' onben ~elt iijll, IzOois even-
wdderzclververeeniging :om:.de: eemelvighey(F harerWeezensnict tc

\~onderen.} '\.' ;"", ,! ,J . .
~~l\i)\1ZooJ<ihijntheueldzaam. en vremuezij:n, c,latzaken, dic~ h~ar
.~e ;;weeicn~vand"aa~en. verkhiUerideizijn, cen geheel uyttna....ken,' en"u'zam~fiellen,~mdijk":da~'er .bayten dit zelve.g~en
.die~lijkc\vm.eeld,vall ZQQ 'COle wonderlijlretlzamen~ng in dciNa-
tUuig~vonden'Wdrd! . ,.

C 10. Toor
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to. ,v~f' ~OQveel.dan aevereenigingze1ve betreft t deielve begrijp

ik ligtelijk, 'datu" aimz.iender z.elfftandigheden DnmitlJelijk nog ge--
fchiet ,001 <>Okgefchieden kan, overmits nag de zie! eene uytgefirek~
te ~elfO:andtgheyd, nag deeZ;.e ooit eene denl<ende worden kan ten
dienvolgendS zoo konnenze in geenerley wijzc ondcrmalkanderenge ••
mengt,,;en'gegoten., ofeeneenig;ding·woi-den. .;

JI. ,Daar blijvt danoverig, dat',dc zel.ffiandigheden'wedereijds am.
gefchondcncn in haar geheel. blijvende.,. die. vereeniging, in eene vcr.•
wiikUng van werkingen van,heyden' de dee1en·, gellilt word, waardoor'
n.•~m.elijk.,oF z.eekere heweegingen', in het lighaam gefchiedende, ook
z.eekere en valle gedagten in de zieLoprijzen, enaande andere zijd~de
wit d¢r ziele d06rzeekere beweesingcn in.hedighaam:ontftaande; be:-
antwoord werd.' " ;..., "
" I 2.,. IMaar ;dan ' fpringt' Ons-.'fi~;,jJe-,eygc ·,zwari@heya:w.Oor ,.Ie [,bee'"

nen ,; -w;at lVooreenc cOorzaak·namelijk te weeg heeftkonnm, br~~.
dat werkingen' van zaken, zoozeer v.erfcheydeten opzigre des weezens,
zig zoo in een fchikken" 'en in ,elkanieren voegen? En wac de .rederi
i~~'l::d.~de,~idiuy(ti aan ~ ~~ ~dan~ :Ve~nOg.tis -)",~. 'I1j 'daar
vJtnmeer:ff-danvM anderc.tig'hamenlijden rtlOet? -: • ", 'n

, 13'.En'~aari$ gecllc uytkomfr van:dCezezwarigheden:te vin4en"cl1
daar.ial ;~er,geene gevonden worde!l , 'tep'1Jf men eenfh,oglreOoruai
v~frllcld, dewelke beydc de zelffiandigheden gelijk zy ze gefchapcn:
heeft ,alzoo in die onderlfuge hetr.ekkingtot elkanderen heeft willen
aellea. ",'. :" . . -:, ,7

., I'4LWtItltJ,in? 'san) ~een .zuker B(111dg~~tfGhafl" 'V¥1: \weer kartten
:J~ngegaan" .pltiats.hebbeltjujt'welks'kragt' kleeene ~e1Htandighey.dzi,
d~eze~ <wcr,de anQeteiaanmat~~r:oo(Je:.A'&llge~ten 6it>;-t~',~
zlgte van het Ltghaam:" tegcaftr11dtg-Jfl, want, dat·werkt ll1CotUf-t :zIg
zelvs) en veelmin kanhetop eene redelijkewijze, werken, het,geetl:
egter ,toteel1e wederzijdfche overee~eR .~ het·bedingenvan '\rer .•
bOnd~-voorW3ll1'deils'V'ercSyfchtword~" " ,...., .:.\ . ~ :,ii.
- I~.:'la de tielz~ " die naar,dereden tewerkgaat,..:w.or4en'ook
eenige lieweegingen onttrokkenvan'hetJigha.w·~ weikel:Heerfchappy
zy zig niet aanmatigen kan) ~tgeen zig ••~'l:~incelie tJlIIl4e,geJieltmi$
des Jigbaarns ~enoegzaam op~~l)aart )<laar ~y ,nogtans buytel1' I ~ffel
aBc:. beweegmgenonder liare,~t' en'~ loude gebr. ~.t
bYcl1dienzy:tulk eenverdrag :met hetiighl1aln had aan~, "" • c:};

;"1:d'~;NP::met-8pinou te.'wilten zeggen, datJit~;f\ijrt.,itile
.IVtreem~ing tier twee oPJ':r}leeygenfthlJl'len (dewelkehy,verzierd) ;e:t
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p'crfi~Dcnk.i.ng,cn Urt..h..rqqipg 'Z!. 0(#., {l,e..~.4a.f..glf.i~rnetf... ;{, .w.at ,zoudat
:inders :zijn, aan pr.tat tt :,gr~l)belof wisjewasj~IUU)'dlaan? Want en
~an zoude die zwarigheyd, daar we van gezegt hebben, wegens de 011-

mo.geHjke.vereeniging der ganfch tegenfrrijdige Weezens, en derzelver
<?nderHngewerking op malkanderen , nog te ontwarren fraan ;En daar
zoude geene reden konnell gegeven weroen, waarom dat ook nu tet
tijd QP deze1vewijze niet gefchict ?En wie de ville fchakeling en ordre
dec Voort-teeling aan die Regels van gemaaktzou hebben, dewelke·
immers eene Alwijze, en Almagtige oorzaak te kennen geven.
, 17. Op dat ik zwijge, dat 'er oak geene reden ~an ge~evenwe~den,

waarom dat 'cr behalven den eerfren menfch, ,( dlen Spmoia',.toefiaat)
ge~nJ.ll.ectmenfchen door dienzelven t'zamenloopv6ottg<komezijn?
Want by~ldien de eerfre menfch, die gefteld word gewee£t tc!zijn; fij-
~en oorfprong aan eene blinde vereeniging van zOOeerie opperfte Den-
~ing. en Uytbreyding verfchuldigt is , waarom zijn 'er door deze1ve
kiagt niet zoo veel inwoonders ,. als 'er ooit geweeft zijn ,. ot zijn zul-
len. ':. in di.t g,~hqe~ geplaadt? Vo.,~ders {preKenwe nu n.i.etvan dezeer
~.ongertJ~d 4er londern~lJ;iogze1ve-, om datwe van gedagte,n
zijxfdCn~lver wederlegging als vool"ceneT oegivt ,agter'de~e onze be~
tOoging te moeten laten volgen. . . '.-

,l~.,:;P.s,~Eup~we-,dat 'er geen andereweg e1ln1iddelisj0D:1 uyt
dee~e ,moeyellJKhe~ te g~C;ll \", t\~ wanneer we met ecn vaardlg en
aa.ndagtig. g.emoet.dega~f~hvrymag.tig.e, Alwijze, enAlmagtigewerKing
der Eerfte Ooruak gewIJJlg ~tken'nm

< 1,9:tI~~,~~v~wc;>rdbeltr;tgt~JJyt het~eer keurlijk en doOrwrogt
Xonft-ftiik en gepel deezes Lighaams, 't welk, als zijnde des allerv'er-
ftandigfren Konfi:enaars handel1- werk, een llaaukeurig oog ingezien
hebbende, zig daar over niet genoeg verwonderen kan.
_ ~o. W~nt aat lJcftaatn.i~t{feg.tsu.yt:vede en verfcheyde deelen, maar

d.k...v.an.die.'is tot ee.!ilenbyzonderen d.i.e.nfi:en geb.ruyk, gefchikt: ~t Z1
i~~ant ~,et,zdYl!i~ (ljne uyter~~ft~lej41t.e:~klWut;,_Df~szelvsin~m:

~1::~~~:r:~~~T1i~:l;J*;~;;;:;"~~l~~~dezelve
~rijll z.ig,~iet alte'el1'-hJer door~aaR-;c ~t~ ~ndell:de,alkrkkynGe en' aUer-
~tfiehghamtm" zetv.tJ ..yaR\ ,een.e. mi4<;lelh-olf¢'greo~te.tuffchmbqfdm

1-:'.',,,.maar· oo~· om- d~ zicliltt;~~'~ i~~ ;zdndetlirtge .o~.l.
It .. '.,' '".CJe,',C?pdoet ,. dew,clle~JeWs ill« redlOOlC' Di ettehcenedtiUe:
<erl~~,{Yetgl"' nlt- ~J;roken') in\irhtt enpeel, ,;2.%.:'iar toe in 't algemeen benoord de regte gefi:alte, tnJuY:fte--;

C 2. zen
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~en zig naar de Starren opbeurende, em. op dat ik nu in ~t byzonder
niets van de gc£talte van ieder deel;, dat voor de zinnenopen gelegt is,
aanroer: want elk fChijnt voor zig met rcgt"eene byzondcre ziel-verruk-
king in ftJne befchouwing te vereyfchen;

2.l' It, Geen dan veehneer waaragtig bevonllen wonI'tt zijn, wan-
neer men', dat buytcnftc ~ekzet:~anden kantgedaan zijnde, t/eI ver&a,.;
vnde t'z:.amenvoegmg der mwmdtge dee/en 'bcfchotlt, welke. alhoe~1.
cen in' een gevlogc, niet temin een in een...1eerbequame orde gefchikt
t'zamenfrel van fpicren, beenderen, aderen', zenuwen, bloed enz:
vertoonen, van welk een iegelijk.door dagelijkfdie ervaring ond'ervind.
dat elkdeel· zig onderling ten dienfte {bat, en in'die gene, dewclke
onder het gebied van den geelt fhan, e1t ook iode overige', die~o~:
des lighaams zelffiandigheyd en wafdom atleenlijk behooren.

24. Maar nademaahnijl'i gc:eft4e Kon,fte,naarvan zoo een aardigge-
fiel niet is" als het wdk, hy,zonder fijrieygen'weten ontvangenn&.-,
bende, daarover fiegs voor een,ged'eelreHeer ,'is, welke' heerfchappy.
:t~n'zee~ere Wetten, gebonden. is ,~ewelke in den Wil~dgdl:ige ,zijnde~,
uJngebtet kragtel00s ~lte. vergeevs IS I, Maar oqk n~~cen'e kra~en ~~:
noeg heen, omeclug, ~klaatftaanzoo een konfrlg gemaakt fig'1ilia1rt;
voor den dag te brengen., , ' " '.'. ','

2. ~; N.og dat het lighaamzelvs zig zoodanig heeft konnen fchikken;
gelijk uyt llet'voorgczegde klaarlijkblijkt: En DOlt dat de vane fdlikking
aller deelen tot haar eynde aile blind Geval weder uydJ1uyt'j z'oo is het'
zonneklaar, dat hier wederom de WijJh~d van eenige BfJogere Oon:.aalt/
uyt~linkt"die a11ediedingen op de~ze,w~~~.orider Jt.1~anderen\se .•
!dukt heeft. . . , " "

26~ Bier koomt by: Datdit ze1'Vefighaam"my ook'van andere Hgba'-
men bt~ytenzig verwittigt ,en daar me,dein eene zeekere gemee~c~p" '
geftelt 15, doorwelks tuff'chenkomen de Oed\: 'zelV,ook cerft op,dle lig~
hamen werkenkan. :' .

2~ Waaruyt ik des te zeekerder befluyt, dat my elt/err tinder/van
aaan die zelve heerfchappy over cit mijn Hghaam verguntis: Nade..;'
maal ., .indien het van het gebied van mijnen wil afhing, door eene in- .
gefchal'c kragt op mijn lighaam te konnen werken, >erniet iIi deB weg
20ude' 'konnen ,zijn ~, W3'arOmmijn',geefl: de andere lighamen ookniet
ioor dezelye wils.bepalingzonder de tu1fchenkomende-hUIpedeczc~:lig.•.
haams naar hjn welgevaDen zou konnen bewegen: want aUelighimen
befraan even cens, gelijk oak de werlUngdesw.ustt"e .ett·deuJw orr'"
trent aile:zaken zijll zoude. .
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:.8. Maar ook wanncer ik de werking. van'dic lighamen 0'1' ditmijn
Jighaam, enderzclvcr bctrekki!ig', ailn bare Wettengebotidc'~ wat tta':'
der bcfchou J zoo wor-d ik telkens gedwonge, dat zelvc beiluyt vo«,
Gods A'anweezcn te herli31eo:'

z9. Namdijk ai bet gene· de ziel van ,die tighatttcn tc wetcn koomr ,"
word haar door' de J:.'innenaangebragt. .Maar' aangezi'cll tot ({eezeeene
ze..ekere wcrktnygs-beweeging, dewelk~ door het. nytcr~ijk.voo.rwerp vet.•
oorzaakt werdenCle; na:rr ae herffenen·toegaat, behoONj alsmede, eene-,
bevatting'ih 'den geeft·, cneen oordeelop die bcweeging'volgende:

;0.. Zoo lbat O(TS'OUte onden:oeken " wa3r deezc'nette en' gercgelde
betrekking: der ligha.mcn' o~der,.mal~anderen vart; daat1'k,()()mt? w:aar'
van&al\ ale Ikweeglllg" dtt l1lttlwdd en ollzeeker,,' trfaar tegc:lrnatlg,
en' in •zoo groote. verfchcydenheyd, ten opzigte 'd'erverfcheyue ligna.•··
men,. hier inzonderheyd a:ln 1Iafte WettengebOnden is ?Zulksdatn,iet·
eenc iegelijke werkit'rg der lighamen op tnalkmKleren;'-;"of eene wedCf.>-
zij'd~ch:eaanraking deeze beweeging veroorzaakt" dewelke tot -degevod.
makmg vercyfdit word:, . maar dat' er daar el.1hoven nog eenc zeekere"
evenre4eriheyd:, Cll'eet1e %0t:lder1mge/chikking,'t:1n eeyae,de'lighall\en'f
nnnQl1eri:Ij~;dic-'OOiittf~:~\aanlc~C;N~'tegti1gs",I*l'alil'lg,£band grijpcn.
Iran?""""""

t:ti ImmmTa:1\ de ligh~trienztlve"k~rirt,cil;~~tze'~t\!t'eMngerrge:en~i
%msverwagt'werdm; om 'dat 2.y~gnn\w~rkl.begi"1fel in'~,ghe6benr"
Vcel min is het tebegrijpen , h~eaa,tB.: V.. m~jne ?ogen met de zon;,
of. mijne .ooren ..•.tp,cr' de 'tutlC&enk0ritel;tdeItrgt;e.n'l.'zoMai'tig ~eneen
~komen ~ijtr\ d,at d~or'tte~ werkturge~),~,,~:dogt,tioddfcli~er$ tiie-:
hghamcn,'dewe1ke'my hermiM:e 'riieterl'fa'¥err ~ feenen vtyen toC!gang .
tot,mijncn ~eA: hebbeni brhrdien: ,van baar; aan~eeztn.;ea; wtrk.ingcnte·
YCltwittigen.
. llj'~~~."'!t~~()c~'ey-~det.~k.alfeJfie, werking ,~, di~ 'f:"tu{fchen d~

hghamenVOOl\rl«t~ <I~e,lltH'IGew~~liJkzy kel1d m~t'en hghaam'"d3ll'

:li~t~d:~~~~~~:e';~~~~~~:~:;{~~~~t~~~h~~:
r~eds gezegde %onnek1a~r, ten deele liier uyt) dat zy-en .~aY1h:t.treyg~?':
bghaam J ell' dOor dcp;es ttdfchenkomen van' alle andere' hgbamen te /'1--.
." heeft.. . .
-33' N A' DAT wy-op di'ewi~chetgetuygeni!lder:l!inhen terbe'"

krigtigingvan Gods Aanweeten in ~talgemeert ldaarlijk hebben aange••:'
toont) zoo 'VoIgt; dat we ons van hun) in die vooTwerpen '. ' ~aar,J;C':
van ~etuyg~n'kQnncn, ,verder ats:L~ds1ieden bedienen., :' ,:, '.

C 3 H· DI.~'
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H. Die nu zijll, verfchey~e en bynaontalljj.~. EQia.~.len deezen

magmen llle'l¥CIJ ,[kben 'eragter, uytroepen., Want heenJk. (deeze
getuygens ,die we gezien nebben, voorg.1ande) onder het denkbeeld
van Hemd en Aarde het Heel-al, zoo verre hetzig uytfrrekt ,bandig-
lijkbegrijpe: Het zy ik de dee1en.zelve, _en he~ geendaar in bevat
\'lord, J', in '.t byzonder dqorloqp-e, .~'tIC('.:alvindj~ plJdtegenwoardig •.
. :11.;,F.a.wel in ,die,algemeene: tJ~e~".,1)'all.- bet Heel~(4 koomt ons'w~~

derQUl'·de. geftadige werkiqg Aes Hemel~ oJ:!deeze on,dcif'tPaanfchedin-
gen; cmv:1ndee,u op di~\Vondedijk.te yoren: als mede de valle frand
van bey-de d~deelen·, w.aardoor .'er~ooit eene vermenging van hemd
en aarde' g~(ehiet, .maar door dc;nfc;hey.tsmuur derJugt , (of des uyt-
fpanz'(lls:",,'ll gee" Zee,rveele mc~fth.Cfn·uyt onwetenFheya',ledi&C?(~<;~.
mc~l1tl:zijrr) ·dtl,ijgh~~~.atgRz~nderde jdede~blijven; gelijkoott
<kt:rbe¢d~ Iw.~d~!g,lltClk'tJ.W*t\\,"I\\~~\!h 'l!,,.t..be,fI!~~nK.geen~.eYJ1dp,alep
IkHmlcanr,{fcitOOJ1,hst!4H1ver K~panddat 40en 'kan) enZr:" . '
-:~ Wat Ott debY:z"on4ered.e.elen, welke in dientweevoudigen fehoot

V'e!'oorgclC§ge.Jt, aa9belaa-gt, aaageziendezelve {buy ten deeze) da.tr
WC;G¢ni§tt~'mr",fe9~~~p} ..~~~ t ~q~,ing~~,~ij',ll~~~J: en
ovea,i.tUC~onj~~ geheetbtkent'~~'h, .~~ koqnen:d.le~w:;aar~Jk-,l}!~~~"
paali of a/getelt' worden, zoo da~ze air ons vertoogeygen'tlijk niet:r~:
~;~;,tn!Jil11itlvor: de Nar~1Jl;'~unde,.'.•lU'~welker leerfr~n de ge~fr
cera, Idertlr wa~ktagr B. V" de Z~,) y3!le:- p1 Dw;aal-4~rent vedic ...
velUtgeil en-~mdel..ug;the.bben•.... '. ,~,"":;, "." i",

~7" O£n Of.de 4ar.deJ)~~v~n, ,de}4~flf~~n " en~e~lver vC)()rtzet:-
tinlJ ~~de~~br.ev,e:~~~lipr~i) ~~do~ ~f~~n). ~,weUte
~e-r hiemalJ~:~n Y,~4t1~q~.~~d,~~~~y~ ,toel~hrij,.
~f~;:j4Q(}:js-' ~en,<.:vcmvel te.rtg~ g~ouden), z.[g!.!lr~~,eenezeeker~
domme navolging derze1ver te verwonderen ,waar door h¢t ge~urh
~ v-el'rettet§tootlle, gc.declte gef ~.en~hen, .~aarrc4ep. heb9ep:"tqtgc-
fc"eY<m,~J~~ h.aar';7J8fr~~r.d#ijl:)M!'ffl~mr(tletl: h~b~a:l.,gc:ma*t",.11:- '
h«wclf~:l)Rdel!t~c~~r;.~lV1erzndere ReJen( daa~~~v:m,fpreke-p')
nKd de r~~:ek~ bew~w, ewer een koonl'ende, 'tn'hare werkingen'
ampreYCn worden.. ' . ",' . .

.' '.,1.& " De. g~h<!ele..AartUElok 'J.netde pl~~,.~e'Yelke ze u)lt de-zCkk~
voortbrengt; Als mede de ,.AkkerJ, die het Zaad in hunnen: {cl\oot
ORt¥angem-- Mbbcnde:,r. me,t<wacke!':'en,~itq{t.,weder uy~kceren, .ep.clat
Clp'.~e- t!1I'gt~ tijffm-,.\\ielkere·aelijk dl: oppeq'labc: d~~;~aM~i)'1f6,
neIIl'mei'1cheydegedaaAtet1iO¥erfrekk~n, waar door ~c~:~.~i§iJtet\ttle-'

lerhande Klcuien vm,Blotmen- ver~ert y 33n onsoF~t1)/': of door ~e..
, , , koude
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koude bevrozen is, .en~t SnJeuo~rcieh'~· een dtoevig enwocfl: gei-
o laat vcrt()()nt., Eynde1ijk, de Zee" die binnen h~re palen orgdlot~,

door hare·eb\)e eft'Vlocd, als meae door hare gemecnfchap met de rt-
vierenr fbnteyden~, ~ w.~terl~n,dic de Aarde doorloopen, en
bovogtJgeri',; aaAmerkellJktS. . .. . . .' ....•

39. ,Maar 8j~n'wx·"alSgezegt is', llietvoottIee~ens zijn., orn
aJlcs, It gee&oii~l~t''gdkl' ~r Namur vertoor,d, op te hitch: Zoo
w~t~t: door-dt 'te1veredt;nc;n:, '.'~e' We' h~e~Hoveaeen'ige reyze~. by-
gebl'agdic:bben';; zoo'klaarals'deliddere mtddag-zon, dat ten mmili:n
uyt deez-e:dingeri'" die we in'tvoorHygaan met denv-inger aangeroeit
hebben·,.· ~oodzakelijk he}.ze1ve~ewi;s v~or .her Aanweezen der.Opper;.,
fte·, Alw11zc'"'Standvafbgftecn' A:lmagtlgfre.enz. 'Ootzaak ~l

Want die 1ighamen heHben nog vannatuure' eenige bcweeging ;' "eel-
min eene geregelde beweeging, nag men kan haar gcene onaerlinge
overecnkomft _t~fchrijvcn, nog da~r word. eenige plaats vP9r het geval
overgelaten , . tel' oorzake van d~ valle 'ezamenftemming tot zeekere
eyndens en oogmerken, nog mcnk~neyndelij~ dte uytwerkingen aan
g~q~ 't11~~e?$e-¢ft,~toeefgetieQ. )g~it1vhoven aang~~ is:: :Cl1is
moot de cere Iuer van aaIl:het a1tervolm:lakfrWeezen alfeen gegeven

wo4ien
·h£E2E TitN;GEN' dan' uJo'~i; 'z6cj1~h~'Ji~t£e'vet~

wonderen, dat:&t· Alatiweeten TaB: 'eme .Godheyd inal1e tijde1fen' oor-
den detr' ~t'ti'~ld,·l;y. -aU¢ Heyde1lCniten ontwijfrelf)aar.'geloof ,gevonden
·heefi;'lrilb dat'die deezewaarh~d ,,:crgerdentoe fe'£t~~~~9?~~ r~gt
voor fchandvlekken van het 'm~'d~"kl gefIttgt:~~~' pjW·geweell.
Waardoot 6odsWariweezen;een~;metiwe z,ttke1'heyH~be'kOO~;" . '..'..
.' 4~;.·:Watlt' byal~ien' deeze .kenni£fe Gods n,ietirit1et :omrienffevan

'a~lcrmenfchen::geti1oedereil.insed.rukt was., zoo zoude,n'ze ~a:l1'. van niet"
heOben konneni~~.uygt -w.er<len;:r.,wantzondcrdezeke1lllfS 'zoude·htt
onmpgelijk zij1l'.'j" letWeS. vari Go~.'1e'leefeii j...~1i'het. 'Wiionraod .•...zbUd.' ·.'e
fiegts.e.endam en yder~lftYHij~.;.>!~.m~ctegee.n·derikbetdd,.;.~ehalVe4
heine indc~~fth6Ud~ liOtjrien~'~w,et~ri." ." ~1 .~/. '

;' ~1';" J}$. !l!~~t:~k~e~i~1be~ua;unge\vt~fi.:;~~ftOpl dc'ge.•
'lI\oede~en 'eenewetl_n te.1~ett·, "'W33r' door 'ty~ ~ll~n:a.e pai~n v.an.
~iaamheydzo1ldengchOLldeit~n~;'jL:-';l: ... ' ' .. ," - ..i

'~3; .~n wiek~.~el~oye1'l" ~'Y'~~:,zttlk,e~Re'~ ~oO.getp~~elijk
'2ou<h!h1l~n l~rr'wMmakenr, 41e ·~non~s met 'weI 11\··;de~ J~:I~~~;~:~~;:~~l~h;~~ri~o:~~:j:'::e~::e~~~~)ria~.

, . bnd
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}cendqua¥l, voorqQgen field? Zqo daar ntets:ql1~~h(van;t~wagten
was? , , '.' ,. > .';:J .
· 4+ Ten mi1'1frenzy.zouden niet aUe.teigader zoo eene'blinde onder-
p;lnigheyd en.Oaverny toegcfremt hebben; cn andere zondt:n'naderhant
met geen meer moeyte dit onverdraagIiJkj~~,vanibunnen hals gefchnt
,hebbel1 , als ze zig; da"r.in't b~iJl.onder,beg(:yen~n.

4-5 • Zoo dat men 'deFhalven Yoor.Yafi:)~enuyt<;n~Oet ,dat het eeo
.kcptceken; en een verdigtze,l,vay:.e~p~qel,lg~n.d,. ,~n ~ytvlugt~zod<end
,medewceten is., te willen, zeggen, dat dekennijje van God fiegs ;lIt"'"
,cep menfthelijke,vond .is, aangezien zelvs die voorgcwende bedriegers
_zdve, geenen vafreren grondOag vQOrhunne inzet~ingen hebbenJwe-
tcn te.1eggen, dandat net. ontzag v~eene Godheyd6y all~'mcnf~heo
:~~qgelg)~c11;~n,tO~6eft"an~b 1 . " . , ,

• .J."·'~),.){iJ~,,~.~-!: i ;~i 01Hl '~.~:," ,,~ i'r;:~c .~:/\)~~','"):::-~,

H 0 0 F D.· 0 'f E L VI I.
:rsegiw ternsJe ,Gorht.r~~erl~~~lijt "g'.' SpitJ~1..
r )., ....': ):.~ .. ~ .~,_~.. ' .', ~i '. .', " ' ,. ',;

..1.• A.' :LcU:s' hcbbcn. we ter !<;><>PS,' d,e gan,fche N, at,uurQfGeheclalo~-
. deomg der dlOgen 'bezlgtlgt, ,enoveralvoetfpercn ·van Gods

,ontwijffelba~ aaowcezen gevooden, welke,overzulks nJemant zoude
Aux, v,e,n,Ire, henen , dan die a,tva,,',rens,',!69,.~ete,".d~lijkhcyd•~n.'~, (jjlt goed ver!'
nandhaddevaarwelgezegtie~.ul~g~9.\l:l~; j .• :',1 l.,,")'"

· . 2. I?esbehoud ook dat vertfJog', daar .we ODS tot ,flog toe van be-
,lllendhebben )fijne vollekragt enklens, waooeer we.zulkemenfchen
~,OI)tmoeten,.t:n aantreffeo, die we,of in hunne Sclu-iften, ,of monde-
;ling ho~ren t' <Jat" nogophW1fyg~, zely.eg , ,nog op de verd,erena-
'JWur/w;lle,n ~g;,g~y~~;!..t~ ..,c;~p~~!9.1J.1l. !!it; c;lC:;~9,eeld~~n,¢roppedte
~QdLv,t gPl'nf: I1I.neveU~khe,·;,t~,.,••Ae 1,.-N'.D. .a...•w••n" ,"" '." J, ,. '"~H>;.".~~'1" ,~-:_\,~rw_';", ,_. .':1tt.~ t~·~l~T'm. 1,,'~. "";-"', )~,

3. Maar te regt zo~ e ~~g,1pt1an~.~';>nn~l1·v.el1V()1lder~n, _hoe dtx:ze
·maats in J\aat .l"-ijnjom bewijm:denen.ter beweering van hetteg~deel,
.op te fchommelen en 1e Yoorfchija, ,re.brengen , .,claar·ze immers,VaR' de
·&anfche Geheelalordening d~ diog~Ot,' ,geHjkep.vijswe gczicn, h.~,
;~~~ldj.gtegengefprokel1w~~~p"" j;, ,,: ••. , ;,:'/ nd +~
L~.~,¥,Cell111l0,e,t,;derha.lveuwete,l1'(.Dataile ~e.nKhe. fUJ13, ., tr~e V~

. r~c:n, ,d;it ze door de verdorvenheyd~' d;tar ~~~nff;hel~kGe-~tlag~,pD.l1er %ugtend.c is') van God V,ervremt~ijll1; eenen.onverzoene-
lijken

•
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1ijke!1haat •.te,gcn~,~e.m,dr,~gAI):;: ,Vf;ltl t '~rw.ofdfn.frilzwijgens van' htu:t.
incde\~em}Y~~W-lt~t, '4~~f_~p,~~,r.l1f~;verw~ClfI9~~Od~r.Wet, firaf-
w.aardtgZ1Jll,van welke ItratfegehJk ze e~pcn;af~~e~ticb\'l,en, zoo ver-
grammen zy zig tegen den, genen" die hun dezelve fraat toe tebren-
gen; WeshaIven het niet te verwonderen is, dat de Heydenen met zoo
groote onagtzaamheyd hunne gedagten, over de Godheyd hebben laten
gaan, dat ze het veel-Godendom ingevoert hebben ('t geen dekenniffe,
aic allen menfchen vag de hoogfte volmaaktheyt is ingefchape, niet de
allermirifte afbreuk doet) maar ook, dat deeze boosaardigheyd zooda-
Jlig uytbarft.in :wmmigen, dat ze.zig niet ontzien, om tegensdeGod-
heyd zc1veztg als tot eenen doodehjkcn oorlog toe te ruften?

S., 'fIet gene men ontrent driederley zoort van Menfchen voorname-
lijkziet ge6enreo. Want daar zijn'er, wicn h~t gen~uchf:lUkenwd-
JufIjgJeeventje UJO zeer troete1d en bekoord, dle ".'''~OI Ongeregelde
namelijk en Varkens van Epicurus kudde (die egter zeer vee1evan ge-
.lagten ~ijn, dat in dit ftuk van een regtzinnig gevoelcn geweefr is)
dat :ie allesHeverwillen afzweeren, dan iets hooren, 't geen de koefre-
ring en het voedzel 3..an.dat zo.e,.t leven zoude fchijnen te onttrekk.en.En
nadfmaal zy hun geweten, dikwils van de hand gewezen, en als met

.
eenbrand-yzer toegefchroeyt', vereelt gemaak,t heoben; Zoo geven ze

.do,ord,e~uytenfporig- en roekeloosheyd hunoes;levens zclvete,kennen',
dat zy nlet willen:gelooven., <!at'ercct:l God IS: en aangezten deeze
dingen zeer verrevao eens menfchen waardigheyd afwi}ken, en eer de
domme .Dieren, dan de rede1ijkemenfchen Dctamen, zoo laat .011S dec•.
,ze'Ongodiftery met den naam vanganfch IJoerfth en.dom doopcn.

6. Maar daar ~ijn anaere R,uanteltJ ,die 'weI zien, hoc weynig het
den e.delenen v?Ortreffelijkennaa~ van den menf.chbe~aamt, zig zoo in
de fchelmO:ukkente wentelcn , en zoo heet op vuyligheden te zijn, die
..egter zoo me~ te wat naaukeuriger. befchouwt, ze1vsniet een hair be-
ter;,tls die andere Knapen zijn, dan f!at ze hunne fchande zoo voor al de
;werre~4niet ,~an del}~.br~ng~n". dat h~niemant, op~ntlijk van m~f-
d~; ~q¥~ei~op.~~'il,Jl~~J1~4~",~, ~~~ te .n98taQsI,l1et~jn dan e~-dte-
rel} 1 zigbO~?lm4e~~ )~e.rcJic~ !yer~ffrn~e ;, ,e~ opgeblaze zljnde;
"t geen onder d,e StatZtkundigen en Mpgeeren,pleegin zwang tegaan,
~ ~llne wijsheyd:, .,daar ze:mdere, men1chenin ov(:rtreffi:n, 'niet be-
)ioo.r~jktot <?ods eete br~gen en ,beftcden. . ' ." .

, .ll:l ~p1~l~k: ,A~ngczlen htl!' ~oegang tot qeryorRen geheymen vc~··
,g~t ..~,.~,:,,~.90(c,,h.,tkken,.•z,y..hun.ne .raatgc,yio.g,en naard,ezclv,e,n" ,en,.;w~~-a~~e.nkec}'c!1 '~'~~~ .doo,r~e lijDnheyden fchrandcrh~:ydJ~\Jt1M~V€d'-

. " . nan s
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{bnds in dier voege, dat ze ligtelijk gilfen konnen, hoe het met het
lot der Statendommen afloopen zal. Maar nademaal de onedele en on-
gewijJe gemeerite, ver van deeze verborgentheden geweert wcrdende"
over cene fchiclijk opkomende, en onverwagte veral~de:ing van,zaken
verfidt {bat, word ze van dez.elven, quanswys voorzlgt1ge1 Mecfrers
van.het ganfche. Werk uytgelagchcn : .'l;?ewelketerwijl zr. die aan hun~e
eygc gaauheyd en bequaamheyd toefchrtJven, met der tlJd de Goddell);'"
ke Voorzienigheyd uyc hunne gemoederen uytboenell, ell dezc1vezoe.t.
jcs naar hun fleepcn. , ' ,

8. Maar nog gcvaarlijker dan deze is de Godloochenillg tier Wijlgll+
ren , .dewelke daat' en hoven nog eene gewapendeboosaardigh<:}'dby zig:
draagt. Want daar een, iegelijk vandeeze yverige doorfnuft'elaars det'
Natuur met regt eenc grootere zeekcrheyd van deczete1v~ fioff~ zo~de
konnen, v~~teri;,zoo gaal) het. de meeftetlJlaar op' toeleggen, o.mhet'
tCg'cndeclte betragten , en doerdiunne eyge redeneermgen' en'lfgari~
{che fchikking der dingcn, kragt en gewe1t aan:,' van God door een. regt:'"
vcerdig oordeel, aan,hun eygen ze1ven~leen' overgegeven.

9.. Zeltzaarn, is van, aUt ee,llwen'a( dat zoort van,Menfchen· geweell:.,
teroorzaak,dat ze " zdvs O'nderideallerwoefifre V61keren, vOor zoo:"
danigen, die ~et rrien~che1ijke~adden ur.tgefchut,, ge,agt~ijri geweefi.
Onder de weymgcn,dlc.de vonge 1eevtlJdder Heydl'nen heeft 3311 den.
dag gehragt, .worden voornamefijkPro'tagoras en.Theodbl'US verme1t,
m:13r dieliebben daar door eene merketijke fchande op hu"nnen'h:tls ge4

haJlt, 0111 dat het voor de groodl:e uy~itinigheyd' ,van'de w.erre1dgc4

houden wierd, ditgene te 6btlrenneri,,\ ott .welk by aide:;wei1;ektyOOt:
eene:vane en zc:ekere'waafheyd roegeftemt'Wrefd.. .

10. Maar men m6etz!J[ zoozeer niet verwonderen, indfen tnt!\' iet ..
diergetijks in dien leevtijcf ontrentmenfchen, die van GOdaatt- hun
eygen zelven ovtrgeIaten waren ,ziet gebeurt te lijn" dan watineer
zommige, het aanweezeneener GodheYd 1)t alIen ~ eenetlie~fijk tot

d~~~v:;~I~kgnr:e~~t:k~~f~t;'o::~igd~~~%ef=~:=a'
wedei t111: denafgrond op tehalen.: 'tWdkhetCJ'!aad envuylaatJig
opie'tvarl Spinoia is geweefr.. '.' .
.1j. Die liotfr, met den opgewarittden· hutspot 'der Ouden vQdt.de~

dag komende J veriierde ,dat aeez:.eWerrelaz:.elve God w~ : Bnaan.-
wgeZiende Werreld uyt twee verfcheyde zoorten van wen ,~ken~
~ l!~~r&.te, .b<:fraat•• zoofre1d~ hy de H~e Vo1ma'att~d iii
eene ~tidig~.denklDgen uytfrrekkmgJ welke liyde een' eemge ~elf-

Ilan~
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fiandigheyd zpuden. uytmaken .' dieh God noemt. '

u. Vorders, dat decteenke1e ze1ffbndigheyd uyt die twec opperfic
eygcnfchappert te zamengeflanlt, ontallijke w.ijzellbezit" waar van 'er

. eenige denkende, cenige uytgefirekte zijn zouden: Dat hierom zoo
veele zaken, :lIs'el" aanweezig ziin, wijzen en deelcn van God zijn;
Maar dat de MenJch em g&wrogt van beyde die t'zamcnlo3pende hoog--
fie eygenfchappen is. ZietGjne Ethic. pag. I I. in Coro/l. p. 49. waar-
om hy ook het woord Schepp'.ing( maar die by hem inblijvende , nict
uytvloeyendc is) niet van de hand wij£\:en fchuwt. Bier quam die al-
lerbcfmettc1ijkfie, en ganfch verdcrtfelijke dwaIing, dewe1kehy in Gjne
Zedekonft heeft uytgebraakt, en daar hy.in GjneGodgeleerde-Staat-
kundige Verhandeling eene pr~v~ vangegeven beeft, op byt..

I3. Ik zoude in der d.aad van gedagten zijn" dat ' cr geep nut of
voordeel kan verwagt werden nyt Clen arbeyd en de"mocyte , 'die men
nemen zou, om deeze dwaIing wa.tuytvoeriger te wederleggen, dewijl
we reeds hier boven met zulke zeekereen ontwijtfdbare oewijsrcdenel1
het denkbeeld cener OPPC1;fi~V ~hna~~theyd.in ,Gjnevolle kra~~en. kle,m
hebbel,uangetoond, 'dat daaruyt bltJken kon, 4:1~:~e:v~tm~telhey'd.en
ftoutheyd van dieD.menfch (z60mell hem eerm menRH noemenmag,
,Jiehet menfcheli;ke been af!elegt,) eer uytgejouwt en verguyfi, dan
wedcrlegt v.erdiend te worden. •

14. Maar nadcmaal de zede~~ gelijk raft aIle ceuwen, atzoo ook v:tn
dceze onze, zoo zeer verdor\~ezifn) datmen tot diergelijke verguyzin-
gen Iigtelijklijne ooren verleent §. 4. zoo is het noodzakelijk, dat we
ook dat .pas atrnijden) 9pdat ,het den on1?edagten niet in. bekooring
breJlge en \1erl~de. . '., ,. . .' . . .

I ;• Lat.en wy dan tegen het J3alfep'Vandlt SChl:'lkdlCr, dat meer 111
[chijn vel:'v~mk, danJte~kg~~~gis, p,m ~e.flagen der waarbeyd te
konnen ,nyt~n )QDS .2t~!V~~~ns ..v~r,~~tt~.?.,:En wel voor aI ffellen
wy, ~t ge~. opk by ~p,lng~a~e~v.sn1.~t,1n~~~flfelg~.trokken·word, dOlt
God een opeerft~y()~.aat.ttWe~~e~S~)~?~.t'ZOO.,1lfY~JJefin~';b~g~I.
Ethic •. Nucbthuort'1,;:"t'to":c'eno~~i'vK'""""'1t'tWrCezen i4:~(v:oege
aIle volni#~d~n.j!"~i~#{i~~t!!t.ljHj;iY.faIli-~nrolrl;a~ktheyd
zoo verre h~t .i~~~s. ~ij~ J~~,:~~t,,;ttg~~!te.n.~<i'g~nOI!1~n wor-

~~i~~fY:LC:::~:'&~~~f;:.~~{:p~a~~r~.;I~~:~~~;j*i!r~
~~i~~ Y?f1.~.n~~~~e.?::!~ttc!P)J~~e l~~ge~sqp4q~n ~n.~)l1.~~~-

! ~~;~tIy.:~~¥t~~.h:e~r..oor·.e~tD.ftl.~qo,~~~~cqJ1V~~~ii~~?iC;'~~rtaa,,'!8t-k:'
. ·2 • f t-



maaktheyd, die verzierd, dat' hy tweeeyg~f~happen heeft, welker
eene vo1ri:l.aakter~y dan de andere; want hft 1$ eene ldare waarheyd,
dat dat gene, 't we1kmi~der volmaakt is!VOOy z.,ooverre tot het denk':'
becld Tan,een opperfr:..volmaaktWezen met kan behObren, om dat,het-
het opperj1 niet is, Des kan de Uytbi-eyding, .als minde&volmaakt zijn..•.
de, tot de Opperfte Volmaaktheyd niet gebragt werden. '

17. Nag claarkonnen in God twee volmaaktheden bczcft worden,.
welker eene verfcheyde zy van de andere, om dat zy dangeene vanbey-
de de Opperfre zijn zullen: .want dat is cerft eme Opperfle Volmtlllktheyd"
dewelke alles, wat' tot het denkbeeld van volmaaktheyd behoord, in
zig behelft, 't' zy metde~ daad, 't 2:y in kragt,: Of, gelijk men,~ d~
Scholenpkeg ~efpreck~41"vonneltjkofltytJIeekmt!ijk~ .. .' .' ,"

.
'. 18., .•Vot;d...ee1'.s '.' z.al".~t ,z.Q..od.CJC...·mI~gs;~n.f,e...on G.o<l....~ m. ,Ol. ardaa.r zun,.enr-W,eeC9,delf~ijQ;~.\<~tP~·~IJ;~\iP~ "'g' .~'~~e"~\~ ·,.el~

kandereriverfchi11e~aereifde.:~~·Ylqey~ 'ni~ l~ett\grip van~,m,;.
dere, •om da\:, ,terwijl ikaan 'de .eene deRk, 'ei' iri het Denkbeeld niets '
van de allder~ ovc:rili,b,lij~t; ,n~f diAg~n '. welke zoodail;~ van e1k'<U1~I,;~
Ie~ pnder[~hey4e ~!Jn,. da~,dcrz~lver;:W ee~~.q~iwedeFzl~s,ganfch. ,e~
gaar verfchilleride'ZlJ~~cn .ZIJllg~en', eeneeeOlgr: !zelfhandlgheyd, ..J.Uaar
eene zaak en ec:nezaak, en'bygev01g'me~r dan eene': Ret genctegen
de onderftelling van Spinoza aanloop~, dewe1ko maar eeneecaige ,zelf":
fbndigheyd erkent. .Etb. part. I. pro!-. VI.

19. Vee! min kan de ondcrlinge betrekking tot eUta1}d~rcn,van·din-
gen (}f op d:tt we met hem fpreekenvan eygenfthappen )', die. zoo vcr·
fchilleride' zij~, begreepen worden; .want ze1fhet allc;,i~ge{p.anq~nfi:vcr-
nand zal noolt te··weeten konnen kamen,op .wat w1jze lict zoude hcb-
ben konr~en gefchieden, da,t de·Uydireyding:, dieenkel lijden4eis,.

, :zig zelve in die bctrekking tot de' opperfi:edenkinggefi:e1t heeft, .\'vOlar
door zy met deze~ve een~enig gehee,l,zCi>l\dcuytmaken: Van eene 00-
eyndi~e denking kan welligte1ijk bevat 'worden dat ook dezelve de Uyt.•
breydmg met. diewijze, WI3r door Zl;tot haar ~betrek1wlij~ zy ~ te
v'iJinfchijn brengen 1<an;, .Maar dan nn aan de uytbreyding 'nicts toe gc-:-
fchi-even'werden, dan, dat ze van' die denkililg(ljhanl!, •het geen im.•
mers met eene Opperfie Volmaaktheyd ganfdi niet befiaan kan.

10. : lk ga voort :. Ret aanweezeri a1!crdinge,n behalven God kan ,at
en van:.<:i0d ()nde~fcheyden , en als nog ,mogelijk. ~ijnde) b.el.eft'en.
\Vant at liet gene tot het denkbeeld eener za3k behoord, moet daar
llood;akelijk van beveftigt werden. N~ kan ik de werreld sIs van ·Goo
ond~rf,heyde .en nog mogelijk begrijpen, alfdioon ik my cRnwel het

denk,,:
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ddnkbeeldvan G,od, al~noodzakdijk aanw~ezig4' onderrch,eydentlijk~
vcor oog~n .~~nenkan:. Des zal..h.lYganfch. en paar :'1. an de.werreld o~-_
derfchey<1eZlJtt lk· ZW1me, dat dat gene, t we1k'my als mogebJk:
~9orkoomt~ zig tiog in <len{hat lih,,;,," , van het nlet', en: niet weez.en-
bcvind ~ ,om dat het van het nie~z"ijn tot het z..ijn beg'reep~~:ww~,te'

::~£~~~~.~t:":~i~)r~:~;~;'~~~~j.·
t'iamen gelI:clt word, eens wat naderbefChouw~n:.~, Di.{~~~f~~\V~·
uy~het ooven gezegde ande~~ denlunde •.. andere Ujt<~ejfrekte'te djnt
Dat, ~; Denk~"de,.de men[c~ebJk~,.gce,(ten .ZIJIl ,gcvoe1i;·e~rt. iegc1ijkby"
zigze:t'ven, • en nadem;tal d~,cbYj h~iJ:z~~y~n:yap zqo. groote,\v~;trdigheyd
niet bewufl;·~ijn';. /f~ar door ,zy dee1etl:van eeil.opper~:.:y~ltnaakt.Wee..;·
~ep~oude~Jionnel~.ge~twerq.enJmaarv~,el eer ~~'opr~~ak:Ya,~ldeon-.
volm3aktheden, die hun· aankleven,- ,ep.die we Roord. It. ,§.7.' cnvol-
gende , hebben opgetelt, gehouden zijn te erkerlneri , .oat' 1.yvan 'eene"
hoogere oorzilak in aUesafllangen, zoo ishet bcfiuyt firaks·by d7 wer-
k;eJ},,.:d~~*~f{~R~~a'{Rlft~Hi~ 9~rf~\1~yM;~H~d:l()-r,r! T'rJI1.;:-_~,

H. 't "-!cenve~1'mcc,rWil¥agtlg~s ontrent~)'tg~lr~krez..a7t.e!" ;f,Z,,1.
men d.e.z.dve te. rZam.'.e.n. J, '.t '..;t.;. ~ ... ' .. 3. r.ZlO, ndcr.~ij.k:i..l.,l' ..'li...a,r.et,d..c.-~Ie.·.li..-a.....anm.erkt:·Wal)t~a~t'",b~ge.~n~~~m~~ewer~f,a~\D-p~td:,h\pe.r.ielyer!deh~beel~
opgdloten, dewelke QQgtan~am anexo1ft\aaktheyd,'k/lilt.n;aa~ 'aan de
Opper/l~, rrioctt()~~(;f~Pwve,~"wqt~~~i..'',~~a~'J? itYfQ~~rdin$'~?ffi;~?~
begrePf1~worde~,~pIs .r~nd~ ~p.pcrnS;d:~~npJe,r~0rftrnJ',1geQrfg;~:?;~tZj.
de., 'dFs'h~ft ;dj~R)pg ge.~p.,f&9J~a~d~Jk.~~l\\V~~~:.",! ,1 j , I: '.

:}. V~~l1s;:>rEetifq3;t1?ftytr~gtj~~~~Yf ~~l~n" ~~~Y;~l~alsr~
debjkbd\:aande, ..'tzy ~ 1t1oge!:J*e.b,tg~e.~~~.,~or.de~" \V~~~'uytvolgt"
dat die verderjfelz]k, verIJ1faerl'lk cn e}"a'g '$: :Wantwat 15 eene beder-
'Ving dog anders, dan eene ontbinding ,yaJ;1het v~rkJ1ogte•in fijne dee-'
len; .Bet g~ne d~~~k~~igeo door~ij¥~q; v?O~~eeldenleeren; .

•n~~'j}~~t:''; ;"t;t~g:::~kn\¥>ilZ.''.:'.":.~~~rtjkeent'
Eynd~gheJd te ke~nen: H~~ g~en der plJne waard 1S, 3dt~en het ceo,
weymg naaukcunger verklaar3, om dat ook andere '" huyten dat zeer
fJ1eedigeWijsgeeren" '!oor v~£.t~dlend~ ' ..dat ~eWerreld niet 'ande~s:
~n...~tibtjJaablbed of on9'na,g.kan<beg. re.re Yloc...de.n.'....~lg.~. ,4ec....~.~~.'~~~!t.~..e:-.~·.uooten he . n.· , . . '
. ~1· .l)c ,bcpaling n~ van de EJna-palen d.~ Werr:e1d.~1kngt vati"~f#

vaft en be1tipt on~eddieyd tuffi:heneene inbeelding co eei1eenk~~at.4,
- .D 3 ' . !!ni
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t~ng af: Wan~~alf~ho.0p,geneniets zeekers ontrentdeEJ,n4-falmJerwer~
reid b.dluyt,en kan,.. en <?veral'. waar...~e h~re ~ren~.palenp~gt ter neder
te Oaan, eene ruymte vmd, die altlJd weiler 10 zig loopt, dewelkecen
lighaam :lijnde, tot de werreld buyten twijffclmoet geoordee1t werden
t.e.qc~~~en: ZQO ~onnen lliet te min, die ~iingel1egter 3an eene zuy,..
vere~evatting geene zwarigheydbaten. ,,' .

ztf ... Het .e;rJde eenerzaak bCltee,ke,nd,e~e,on.~enuing van eene' vcr-
dere _volmiakth~yd tot eenige %~ak.~ehbdtenlle: N'ublijkt 'het immers
lig(elijk ,dat eene onikenning". eeneberfoving en ten nIet in de vcrbeel-
dillg, ni~t :vallenkan; Gelijk ookde algeme.cne Redenkonfrige zaken,
C;ellgea~gt , ,~n4,er~oortenz~ .A1PoewelondertuflCb~n e~z.uyvcr ver~
q?q.dr'1,-f~;~l'P~~r~~r~ryou\Vei1~~e~.di~genkm beetig ho,ud~, ge~ u~t
deO,v,qna~l1~rkllJil.&klaat te" z]e~. IS: En uyt deeze fprillgaoer 15 die

~~~~'~~;e~~~~,~f~ftt¥,:'rf:~~~;itgihda;~e~~t~:p:ft
z,uTIe,nv~nden ,( mdlen zy op <lembeeldlOg aileen willen ezeyl gaan)
"'~lke~r., ~~~.~i~r zonder reden ontrent de eyndens der Wm-~Idtegen-
,werpen. ' , ". -',' '." .... ," .. ';.,'.,2.,. ~~r J~ .<)9S t6t~e. zaa1t t~lveRo~'Cn 1'1Je Werret4' -h,eftaat .~yt
~~~lf:n1ri..<i6}~t ~e:'!It,~eJ!rek~k~ .ge1f1ke~ijs we ge~ie~;heHben :. AI:-
\faar!4~erCfn.z]Jn,~ar.;Is, e~n getal 1)y., a~aar een getal lS, daar IS eei,1
ey.n~<:'.W3nt:h~·is ,¢ene tegen~~gge~~j¥~etd.,~~n imbeptltllf getaJ tc.
wm~1}_A~Jen,.'Y;tn,t:~hqon dat zC?8Jio/?gopkhrtlmenkan , . dat de il1:':'
~~,~lqiftl,,~ig~~(ly.s uy,terH:~rIide:tfiefV{)()r~~Uen,ka~, zoo ~al egter
het·zuyver v'erfiand ,:£~~et zelY,C1f>W!er ~~ntg~~o~y'~evOoro9ge~ne~,.

~ ..~V.·O.;.J.:~iJ~.:;.e.'.·.~.!fe.~hih.~.h.·;;:;.r;.Jk.~~.~.·.~:.t.;~d:'.'.a.ln.~;"E..,.;;~;~~~.r,~'i'JiI ist).~~tW,;.~ ~4ilt,u: DaMn ~'tzgttPI in bet m-
lerl~g fle:',1iet ejfiae,'j: 11.~a:\t·.~i~'~'i.ijeWertefcl toegepalI· 'fot:den' , en'
zy za}~n~i, ~~~~~nr ~Qi?~ti~~e'i~'p·,. ",' ,.: ;,:', -, ,:.. , .',

2.8'. weaerom: Df,: W~~4: kan.,'Vid~flil, w..,.i:ttn., '.w~nt.zyhce ..lt

»~~t,~;~~tefl~~~~cl:,J1r~~~:NOj~~de:G~e::g{~~o:d~~;~j:~'
t4f.g ·:rJln of.one.Jl1dig'? ,GeeD ~afi'beyden'~n,.gf;z~gt wer<ien,; IfetietJ!e,
ru~t ~ .Qm.q~t ~yt PNe~ ~yti(ltge z.~Q,~OOlt cene one.yn41ge g~~~~,
k~ W:~t:<Jcli :-Nog',het .laaf/k., , ~,a~t:d:lq zoqdt:Q '<fe'de~k~~~j'~~g
I1'l.Ct.• he..rg.eheelii.jh..''.~.'.en.·, z.o..it .YO.'~g.'en.. ;'-'da. t'" er ~r.' oncrnd ....i~S.,.'.~.i.~i ~n,~e.,.
v~~p.,'y~t;4~p: \1'19$.wen kan h~t,een.~defl met e1~~t'«,~"~~.- t apaer
tio~~jtn~~rt(:~z~Jn,t. om. dat 'd,at, ,ielJ,c. on~y,n~~:7~,).l?pYJ~n~~k
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,,:elkgeen zoOttgc1ijke~~a~ 4ezfl;c v~lmaakt~,~d#,nde, be~at: ,~~r
hrer zoud~?~h~en~~ Ol)~rdl$.aC(el~ 'oo~:cerr'~~~r~a!lwe~lg Z'tJn,
.het welk 6,~aJt.ge7;'e8rwotd;./ pQg~~n ,ZOt1dt. 0'6kWtaCf'~~ met· de-
zelve ongertjmthcyJ gefchetpt.z1Jn-" du~we van ..te· voren tHennen aange-
mcrkt ~ ctat het' deel narnclijkgelijkmatig met Gjn geheel'is. De'n~oet
de VVerreld tynditb~greepeI1 worden t~ zijn. .'. '" .' .

29' 'Op'mie'dnaete ~1iier: D~_ Werr~ld,,;hecfi: dde aftnetingen,
Jengte ,breett~"; j:ri' dift?tei; ;.die tpp het denkbeeldva,rt. ~eneVno~ey-
ding ~hobrerrl :i ~ItVraag da1t'we~toni , pf die aile,eYiidig ;d~n 'of ze
oneyndig zijn·?-' Zegt ge zr zijn on~ndig, zoo zult gy wederolti meer
oneyndige dingeri'hebbeh';, J3 geene van die dric afmeetingen. zal on-
~yndig zij?'; ?~datB.~ V. ~e ~i1We'~er.W:crrdd di~ uytbrey;ding:ont-:o
l>eerenzal:" dleui·a~'breette"c;n'dlepteuytgeftreknvord.· .M~¥ditge-
De is,,~elilk.we;a~~~e~erktheHb~n, .onqn~ig? '~r~~alle'(lie~i~g~~
heen,' dewelke tOt'.alevoJtnaakt~eydvercyfCHt \\l~rtleI1.t Etl z'ddg~.ieg~~
dat"Ze eyndig 2!ijn~; :tultge daargien-oneY1idig din-g tiyt konnen fmee.•.
den. Del moot' de Werreld ey1tdig begrepen worden te zijn.

30,' ~e,;tt: Ik ~~nmy eene r~gte lijp', .dieove~ 4eganf~C;.Wer~
reid 'uytgett:r~ktW~'v~r'd<dgell' ~enen.: 'l\:Vraag, bf.~ie oneYridi~' is?
Zegt ge v.at11':1,ZOO.-:m~Odrd 'lk , , da~eene fchelpsW'11ZFen,flangtrek-
lUge, o~'gekt(jnke1de Iii.it·g.~ootdiis·.~· Des·'r.&:het"·~~rn-aig,W~~{o~.
grooter dan het oneyndlg Zl)t\ ; .~t<;:ieentegenzegge11)kIS.

3 I. 'lk kan:dRafe;,~eene'Hjn·bezeffen,. die uyt.duyzentmaalduy..-
zent J~en,' van' de:tefvde'Jengte beftaa!:. Weu<e aIle ik ,my wei nietver-
becldeft,taor: ~~;~'. ~:, '~;d:eez~ li~rI~~ aUe~:irt]}K ~egrijpt_, ~~t:
gene~·tot dt:;Jengve' ~eliQ("ntfi>t'1J"f.k oirtf.m,,'dat'er Henalvendeeze hJn
(J~g~ lengt~ ~e:viRden"is.r ·.~?o:h~b:'i~ ~eneeyi1dige1i~n, ...vc:rmits ik
oRtken'j (Jlit"er am en bQ~rr:' lc!tsl'tt>tdezelve,vereyfcht ward.;; Want
dat is' een.begrip va.'" cen ey-ntlt'. en', &Y$e'(1olg' ook. y~ ·de' eJnJ:ns der
Werret4: wtnt 1ftat;de\V~r:eJd ,~egrepen'werat:l1.~,~dO 'groot~zy.rmmers'
wezen:~'3gye~'lliattrtenont~~~n..~ .da~·'et'eenlge ity,tbreY~lDg be~
halVen, di{\,van-deeze' Werreld' ge\iondcl1 wqra ; .Zoo.~at ,a~,Werreld
dusdoendeeyn~igzijn' ,"ornd'at ~er' JJietris, t\ge~Jt h~~geYQegt
zoude konnenwerden~; waar uyt.1.ol1t1efdaar is, .cbt ~~tKis~afielV'e'be-

. 'ftiis, 'Y:lar van zig de Doven'gc,?elde Wijsgreren, tot fl:avihg v;ande
01ltJnJ'ghe'4 der Werreld liedienen) veel eer derzelver eJndtgbeyd'
lteveftigt; .,'

32.. .A"am: Dat men z.ig etns eenftofje verb,elde, 1twelk om Gille
kleynheyd telvs de oogzenuwen nie-t beweegen kan, het geenegter:

buyten·
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P,1Jyten.. tw.. q.,'ffi. '~" ec~n..'~,~~~re!te..?I:['.W.,.cr;..e1~~~.p.J;Jf!t.:. fIf4.. ,,,~.~fg'ej1t~:'1/e.r/;eel~
4&.., .dat da..t~Fl...\rf.; •.;..".liet 0. v...;c..,qg pe.,h~.c~al..1.••n '~." gP.4c,el)bli..."Vl{Mei .•;'.I.,uyt ,~c
yrerX:eld.W~g.,gl::no.m.. e? w.ord .. ' b.tn. ~..r.~ag~.k",of~J.~.Wcrr~ld,.:Jv3o}.1~lt
!l:ofje be.roo.fi:J .eyndJg ofmw.yn.dJg IS;? On,eyn.(it.g .. ~<ln'zYl.mmer~'met
B'ezegtworden.J <:>?ldat.baar eenl10fJc kan .toegev~egt werden. Des
zoucfe zy EJndlg zlJn. Maar'dan;zo~J~e.~e~,.!1a~\~.QnJ.tevragenJ of,
%90'er~y"l;en"~rn.dig ligha,3111..,~~ ..Lt'fJe.. q~. " 4q;~yell daar do. 0. r..on-
!tnd~.~~1).,.zoud~,? ?,~Wel~ge!,i~,p~~!~'411~vtJcggen, zoo w.ord
si,~3fuyti~\'~~erqJ;I1:voor~encp~\}'!ijd?B~e,/\\[~hcy..d'~eaotenJ dat;ek w~..rela eyndig IJ: ,w~n~l,aJ~({t;.~ err7~~4.~tfrofJe wedcrolp toegevoegt wcr-
#e.n ' ..en~y,~~l.tUe,t IXle~roneyn.~tg..,~lJI1.~n.van ~evoren J doen ze van
~,'\tJl:qfje,.optblqo~ b9gr~p.en wJ~d..te.%1Jn: l~dleD ~e pan d<i>¢D EJndig
~~s ,1s,~~,~k:rJ~;!~,o~~nig .. rf'G7en ~ bewJ1z?,nfr~d: .
.. 3}', ,~e~~fa~;re. ?~ef,g~;e~ ze.~r.,ge~eq;~a~'i~~9~~ln~ehqft de
·'U~.r.,~h~U&(slW;' GJt1e:z~~t~a(~hgerZ~mrprf1lJk.-~atl)We!li,n~m!1~r':Werret4.'·,Maar op dat we we~er tot Spin.~za kOrt:\en, ·z~hH;Kt
tiyt de e;nd.ighertl ier Wer,r~M,dIe we klaarhjk bctoogt hebben , dat
1}.?tgaI1!c1}egebe,uwGjner dW31in,gen.'begint,i.n.teftortcn: want,dan kan~erni~~s', van't g~ne,in de We~f~4~, ,tot rJe.Oneyndige,: rolm{lllkthe)d
ge~~agt ",~rPePJ ..zC?o.bet~~,JsJ. ~:Jt.qe,g~che,WeJr~ld, .. %00 wijt
tl. z1~lwt:ftf~l~,~...eyndig moe~ pegrep.en .wordFn:!;Zie ftine Pijin.·YI.p. I. Eth. ' .. .. . . . .

J+ H~t gene daarenboven de;{chikking, aUe.rza~~l in deWerreld
t~trene ati4.ete.z:WcQvcrylpedig hewijft, dewelke.immer~ hare geno%-
~aamh:xdt:7ev~~~al: Ufta~~ .. ' :k ,Z"rijg" . dat het imrners beUlZelagng
~seeh lege!nk,~lOpijJn~.ra~ ~4<;.r~~!~onder~vqlmi1lktheden tewey-
ger~n ,:)3 hens Imm~rs ge.k , .te,WIUen:lo~heI1enJ'· dat:"er,JJyt dt7.:eza~
:lllCilfte~mg V:t.n _v~~~e,.epKt;l~.~akell.,~eeI¥=nlen'f,lii~ !g1'-()Oter' volmaakt...
.heyd 0l'rijfr J g~lijk .~. V. u)it hflP.h"'Jlle!ijk kennelijkis, ..a1wilarimmers

,,;~e banCl tuffch~n Man en Vrou~ een~. an4ere va1qlaakt~eyd vertoond J
, den wanneer ManeA v rou~:arZ?q.d.~fJ9~ aapgemerkt w¢rdeg c:nz. :En

ple,rgeld;<Ie 13-~gd~er. Oy-e~n~~uur~~ndlgen" ,zeggl;rtQe.·Dit, det1't3':
}hengefl:eJ~~~~env.Qlinaak,t-er,dan Q~,epliele~ijn.{ ..):.::

3 ; '. I4at .Dm dan'voor 't/11.fti~/lf!11:, en beJINJten:J . datde WtUJrkyd,ltIDn
:Godl .Aitnweez.~n· :zoodinig 'eme,z.ekerbeyd voor zig heeft, dat 'er ~n:de
ganfche ~atuur -PfG.cheda1ord~ning ,d,eJ:.diogen gccnegr:o()ter~.gev.on-
'led word. :'. :.: •

")J.' . ; ,j \ .'

("or •
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t. n.Us ver hebben we van de zeekerheyd van Gods Aanweezell ge!.
[proken: DerhaIvcn is het naafien, dat we eens watnaaukeuri.

ger, hoedanig het zelve is, gaal1ontvouwen.
2. Want d~~rz.ijn ~ehalven God ook andere zaken aanweez.ig, uyt-

gebreyde -, gcliJk we hlcr boven meer dan eens aangcmcrkt hebben, en
ae"kende ': ,Allezijn zc afgezondert van het niet, en ovcrzulks aanwee-
~ig. Maargelijkerwijs Jer cen onderfcheyd tuffchen het aanwcczig zijn
der eyndige Lighamen en Geefren, alzoo mact dat des te meer tu/lchen
het aanweezen deezer .allen ,en tufiChen het Aanweezen GodJ vafr gc-
field worden.

3. Tot de vo/maaktheyd des Aanwezens behoord niet aneen het djn·.,
maar Ook het werken; want.het is volmaakter te werken, dan niets te
doen. En hoe die werking meer uyt cen inwendig bcginzel voort-
koomt ) .hoe het aanweezenv:m die zaak ook meervo/maakt moe~.geagt.
werden; en detzc: werking is bet Leven.

+De Lighamen hebben van zich zelven geen werkbeginze1 )waar-
om aile die beweeging, waar doer zewerken, hm van buy ten toege-
'voegt is ; want al wat bewogen word, dat word van eenenanderen be-
wogen. Maar wanneer die beweeging de Lighamen begrepen word in-
gefchapen te zijn) word~n ze: gczegt !,eleven : want het i'sanders geIe-
gen met eeoen kloot,~he.door uyterlt)ke kragt aangezet werdende, rold
,over de-oppe.rvlaktedes aardrijks) d:m wannecr ik zeg, dat de Plantcn
en domme Dieren' /even: want in deezer Natuur of Weezen is eene
gefradige verwiffeliagvan, beweg~ng'van den Schepper ingefthapen, daar
zoo eenkloot nietanders heeft',dan eene be\veging, die hem van buy-
t~n~ankoornt. ! -

'5. Maar evcnwel nadieu ook die beweging; die men ZelV9in Plan·
,ten, iHergfioffenen L>ierenolltwaar word, ,vanzig zelve tot derzelver
4¢J;lk?~e1dniet ~ehoord:t ,o~ datzy niet dan Lighamen zijn ;. zoo blijkr,
dat:«1~~.~~Ul\j.'l1;ldlghe~n.alle.enmet,meereygenfchap mogen gezegt wor·
den-tele~#.:;:;w.e1k~rNatuurenAanweezen te geIijk de 'W"kftt!amhfjd
.~elve irifiuyt,., ., \, . -, .

"E ,. Dee ••



3.4 PAN VE~AANGEBORE
6. Deez.e zijn de Geefren; welker Natuur zoodanig gefrelt is, dat,

het werken van hun weg genomen werdende , zy in der daad niets zijn~
daar egter. de lighamen aanweez.ig konnen wezen, alhoewel zy niet
werkz,aaM zijn.

7. Maar daar word ook in hetLeven derdenkende zaken een zeer'
groot onderfcheyd gevonden: ,want die gene, .dewelke elders andersvan .
<han haar werkz.aam zijnontfangen hebben, hebben. het Leven nietin;
z.ig, maar dat Weezen, 't welk door fijne algenoegzaamheyd baar al,
wat ze zijn en verrpogen, gefcbonken heeft: zoo dat diteerft, eenez.'9'-
vere Doening verdient genaamt te worden, daar de overige Geefien,
vee! inmengzelvan een bloat vermDgenin zig hebhen,

g. Des leeft, Godalleenop deeze wijze, want hy heeft in zig dit ge-
ne, waardoor hy nietalleen niet van eenenanderen is, maar met C1er
daad zelve vanz.eg U:-/'lJeniJ, 't seen'hyaan,fi}tle<?p~fre Volmaakt-
heyd, de-welketot GJneNlltlturbehoort, verfchuld~gt IS: Weshalven
God te regt .ftelliglijk van z.~ z.eJvengezegt word te z.ij1t, .¥V~D1~, van'
z.,g z.elven z.ijnde, en .¥v'P''''~' het leven z.elvs, am dat de Opperfie
Volm;1aktheydniet dan met eene alzins volftrekte werkzaamheyd kan·be••
grepen wordenaanweezig tezijR, ge1ijkbier boven aangetoollt is, '

9. En diti$ bet denkbeeld van neecuwigheyd zelve, .waar vall hct
:lUO en het wcrken no//itafgefcheyden kan wOrden: want byaldie'nGod
niet a/tofJJ gewecft is, zoo kan by oak .geenzinszijn: Des kan die niet
netter uytgebee1t worden , dan door eene',inwend;,ge, ,M?~/i1kheyd
vO,n aan,w, e,e~ig te, ~ijti',' Of", op dat ik metBo, etit#fpreek, door,eene
onbeplljl/.b~ .t,e·ge/ijk.geheebJ en.vpl1l14f1kte ,b!vttingJes Lev,n&,: in fijll
V, Bock van de ITertrDofJitjg. . . ' ., r. "

<Io',:Waar uyt blijkt ~ en dat die van God nietvClr(cheyacl\moet
·begrepenworden·,en·dat van .aezelve alle:llgtervolgeride' duuringvan
de oogenblikkendestijds, uytgefloten word, dewelke in de gefchape '
dingen plaats hecft, al1e,we1keraanweezen namen dat een begin heen,
zoo kan des cens endes.a~deis duuring ondermalkanderen g~m~ten eo
gcreekent, worden, waar 10 het,denkbee1d v~fJTijd befiaat, '
. I I, Maar nadcmaal Gods A;mweezen nag begin nog' eyndeheeit,

.omd~t:het gelleeltegelijk'il, even ,aIs:fi;ne-v.olinaakilieyd;zookan
dat ook niet in .den rang' van de duuring der gefchape 'ding~n (de,~elke
van den voorlcden tijd tot den tegenwoordigen, en van deezen tot den
t~komen.en voortgaan) gebragt worden: Ten minfien ditkan met
:\"aag~f.t~lFwo.rdell~pnder EJndigJjeJd en verllnaering; Endat~fltge1itaaar
welaadehJk 111 opge£Ioten word, geevt ODS bet getal te kennen) claar

, - ~et
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bier boven van.g4ti>roken. is•.' Di~:uou .ioude onmidddi;k volgen,
om dathy zou<le <wergebtagt worden 'Vanh'etnieit zijn) rot het zijn,
of van het een gedeelte des .Aanweez.ens, tot bet andtr; A:ange:zien hy
dat niet hebben zoude, dat h:ygehad hem., .noghet -gen-e.:tiy fra~nte
krijgen: Zoo dat Auguflinus 2cer weI zegt van de WilIZrheydvandm
Chrijlel.Godsdienft. 49.Daar gaat'nietsrin de eeuwighe;d voorby, en
dattr is niets toekoomend, om dat en het gene vOQrbygegaan is, ophoud te
z.ijn, enhet gent'toekoomend if' nog nietheeftbegonnente%l.ijn.

12. En we moeten ons met aan dekleynheyd enzwakheyd onzes
Verftands, in't ·bevatten van deeze taken, ftoren, Mertnits d:atalleen-
Jijk naar onze duuring en naar die clergefchapc .dingen , ·ma:!r ,niet naar
de wijze of van her aanweezig zijn J of van net werken des Ol1~yndigen
Weezcns, gcfchikt is: Waarom Cicero zeer deftig in Gjn Eerje Boek
9. van de Nlltuur of Aard der Goden, gezegt heeft. D(/IZr iJ eene z.ee-
kere eeuwigheyd van eenenoneyndigen tijd af geweeft, dEwelke door gee-
ne bepaling van tijden afgemeten :;vierd. Hoe groDt evenwel dez.elve mag
geweeft z.ijn, kan niet be.l~eJ1.e!':,'Werden: Doordien het z.elvs in onz.e
ged4gten niet wlt, dat'er eenige tijd gnveeft is, doen 'ef geen tijd was.

11. En. zoodoende valIe~ aI die onregtmatig~ kibbeli~g:n .teg~Il·
Gods eeuwxgheyd van ZelV5 om ver: Dat namehJkde ecuwIgheyd IF}<
een eenig oogenblik tell einde loopen knn·, ·:too z1'io eeneenig oogen-
b1ik befraat: Dat cen ondeelbare fHP. gecne tijden J die in ontillijke
deelengefcheyde konnenworden, bevatten kan: Dat C!pdie wijze de
verfcheydenhed.en:des tijdsweg genome wo~den: Dat,alle zaken J die
in der tij~ zi}n:, tegelijkmtt'de'oml~lbnte!~uwigheydaanweezig zijIlenz. .'

14. Wallt wy hebben gezegt: Dat de Eeuwighcyd niet van den
Eeuwigen God ol'1derrcheydCnis:En 'do~eenoogenblik:tnoet men niet
yets voarbyvlotjend, mnar yetsdat altOo~.hUjft,J. Mnd€l'aftcheyding of
deelqn verftaao ,.a1fcliOOn ~tJljne'bei1_ing¥~ buytetl'van "o~tVlic-
d~~,~aillgtnl;dne<•.• ~~ ffCfIijk.;aal1~I~ig:·zijll~'oo:trut1gt:
En waii1ieer~e·Eeuw~heyd·'~dnitoeibiitetftlp::gtfjaatrit· word, ge-
fchiet dat niet in ¢ien:un.,a!s\ofdiere~;kl~ete,mate·hadde.J dan
l~ tijdreexen:;Maar omdatltaA ae~tlvedie dtclerfaftijn, .die den
tiJt\j\lJtmakea . .. . ..

~.d~~':·. IN 7# ;~nFhtt~ne' ~olgel1jk inden:~.erveilge-
fch~':flietee~W!hietS'ai1dm ,::d2nae .ot~r'J ·doorGods cenw~fiiat';"
be1luyt..( hI! "31l:1n' op lijhe:plalltsfpttken'ztillen) ··bepaalt:·wdke:or- .
dcr wel tc gdi;k· mtt -GOd.:nnwettig is, •maar' niet zoo<tanig " .dat' die J

E z. VOOI'
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voor :zooveel aUehare deelen betreft, altoos met God aanwee:zigge-
weefi is., Des kan de~ze of geene :zaakte gelijk met de Eeuwigheyd of'
met den eeuwigen God aanwee:ziggezegt worden te :zijn; maar in eene
~eekere order des tijds:- welke :zaakeenigermaten. door de gelijkenisv~'
«etJ.midddpum en omtrek verbeeld kan worden.

16. Nu'moet men·altijd voor vall:fiellen, dat dt: overige :zakenin
der tijd gefchieden, en van·denzelven afgemeten worden, m.aard.athet'·
eerfte en het laatfte tot dezelve alleenlijk.behooren, en dat aerzelver ver-

, gelijking met de Eeuwigheyd, deez.e alleenlijk de benaming, en de uy-
terlijke betrekkin,g toevoe"gt. Vorders wenfchen wy te v~rgeevs am"
woorden, welke die diepte Gods ten voUen zouden uytdrulij{.,anen0-
pen leggen.

H'OOFO'-OEEL IX.

V-cn 0041 We~en; ,

10' 'WY weten dan, dat God z.eekerli;k attn'Wez.ig is; Nu voIgt; ,
dat we eens doenzien, immers zoo vee! doenlijk is, wit'

en hoedanig hy is : "Dit vereyftht en de waardigheyd van het V oorwerp,
't geen eenopperlb.volmaaktWezen is; En',de Volmaaktheyd zelve,
dewclke den geefi uyt des:zelvs'kenni1fe bygezet word: ja he~ganfche '
wcrk van den geh<ilen Godsdienfi, tot. wiens fiaving en bekragtiging
wy voortfpoedeo, 8ang~ oak van eenregtzinniggevocIen ontrent God,
:af!

, 2.. G OD is' een ()jJperft-volmaaki WE ZEN; Tot de' opperIte
Volmaaktheyd kan de Uytbreydingniet behooren, gelijk wevoor af,
maar in 't alge.ueen, vermaant nebMn, Hoofdd. IV. en volgende.
pes blijvt 'er niets overig, dandat die eenGeefi is; 'tGeen zelv ook de
bewijsredenen voor Gods Aanwezen bygebragt, onwcderfprekelijk a3l1-
tooncn, cn,waar·van de Hefdenen ten volienovertuygt waren.
, 3. En aangezien em Ceejteene denkende' zaak is ,zoo' blijkt, dat.
eene allervolmaakfte werhaamheyd van denken Gods we;:.en uytmaakt:. "
En daar word hyoverzulks ook te regt door, geiegt HJtgrlJeett te 'If:IerlleJt~
alfE:hoQj., men egter daaroll) in God geene eyridpaleu field, of zegge11'
moet, dat hyvan ons bevat word; Nademaal de bevatting en't oordect
~cgens eenige zaak wel vail:,ea ,zeeker zijQ kan, alfchoon iuy£t aIle der- -

ielver.



G,02> G E'].; p, E R',cIJ.'H'jl, TV. il'
zelver wijzenniet door et~door v~rfraanworden " \ geen byna in aIle'
zaken lhnd grijpt, waar van wy een oordeelopmaken.,
, 4. Maar hier mO'ete'nwe in ~tvoorbygaan het v'ooroordeet der'gener

te keer glmn die wanen, dat 'eene werkzaam11eyd',v,an~en~e~,uiet ge--'
noeg is, ani 'ecne zel~~1teyd uyt'"te maken':' dat>er' ov~zt1lks ee-
Rig on«erwerp vereyfchn¥ord, waadn de denking , a!s eene wijze, iIi'
'loy. oDiewetel1moefre1'1,dathicr met gdproken w6rdvan ceoige by-
zondere en voorbyga'antfe gedachterr, maar van eene werkz..aamheyd van'
<lenken , waar uyt; als uyt haar hegin1feI"~i~~~erig~ hyzondere wijzen
voortvl6eyen '. zutks, dat dezelve frandvaihghjkbf1Jven.de, >erHegs'
eene ver~dertng der VOol:werpen, . tnalkande'ren o'rlderlmg volgende),
g~geven word:· Waaroni oak aeze ofgene,wijze vandezelvekan afge-
Iclleyden wordeu';'aUioewel zy iclve,egller,altijd in' haar werken volhard,
fchool1 zelvs ontrent zig alteen.' . .,
, )1 Des brengt deze werkzaamheyd'van derikendie byzondere wijzen'

even' eens 'te voorfchijtf, ge1ijk als de andere ootiakcnhare gewrogten.
Maar deiemewuffileyd van haat ze1v'eis ook genocg, om aUe'werkin-
gen, die>er in den geefl:berpeurt worden; te ohtvo\l'wen: Ja', eene
Denking •• ag vee! eer eene ~etfj1a~digh.eJd g~l1a,amtworden, dan de:
overige lighame~ijke,din~en ._(va~welk-e ,di~'foor~deel en:deend is)
omdlt door de denk1l1gdie dlOgen eerft begrepei1worden.

6.' Deze dihgen op God, als net AUervolrri:takftWezen ehuys ge---
bragt cn toegepill hebbende, zal men !:ohder .cenigctwijffeling moeten
bekennen , : dat Gods Wezcn enke! en alleen ttl her IJ.~nkengelegeri is:
Want eninlllemword noo.dzakelijkeenc'YerkzaambeydopgeflOtbl, die'
tot het denklX:eldcener Opperfre Volmiaktheydb:ehoord; Waatom we
reedS'te voren aangemerkt hebben , dat hy eene·:utJvere Doming van de'
Schoolgeteerden genaamt word. En de mewuj1heyd jijnr ::.elvs; en alIe
fijne: volMaakl:heyd;ate uydijne eygenfthapl'en Yedb:ul' wotd, kan!
daar door"~lteeolijkuytgelegtj worden; En'(byaldien'men het denken
niet, alleeQi~ God fi~td) zoo zall¢n:?er vele dingen ~ en van malkande-
ren verfchillende:in· ~& zijn~ ia gcheel en a1redelooze' C1l'Vatlzigzcl~
ven onbewl1fte. Zie PoireN Cog#. Rat. p. 66. cn elders.' ,
,7; Eene denkende zaak nubefraat nyt Yerfland en' Wit: Zoo befraat

dan God, uyt cen .allervolmaakft V~I'ftami'en WU;Maar,'<lie in 'God
geene eza!Uenfrc1h,ngte k~nnengevell ~. maar :«oor emeneen'lJoudi[,e1i'
Balt<iaan:'el~andetenverkn08t tijni, ~t'geen'uyt kragt vande opperlif~
fijner volmaaktheyd koomt, dewelke alti1d onverdeeld rnoet ~[ftn.,
\Varden:. alhaewe1 wy wegens de eyndigheyd onzesverftands,; !etijk aUe:t'

E 3 Gods'
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Gods voltnaaktheyd, altoo ook deze, al~den .grondAagderovcrige,
{legs afzoriderlijkin that zijn te befchollWeQ. . '

8. 'Ja ®k in de eyndige Geeften wor4~l} di~ tw<;<:vermogens niet
Zllcelijkvan malkanderen ol1derfc4eyd~Il:W~nt naalllijks befchoud het
r~rfllZnd.'t de,nkbee1dV:a~eenigc~~) .qf d~~Fk'oqmt van O:ondenaan
eehigeg~dag~n~-bepalingtllift~!1: .b~yd~',,' ,.4.ew~lke. van den Wit isa:
want al die opfchorzirig ,a,es'()qr~~clsi'.-4~rlte~v~rft~d ,pal doet O:aan,
en maakt, dat we eene zaak ,'n-iet t<;rlopps,maarmet aandagt over:"
wegen, kootnt ook vande~W.il y()()rt: Waarom men zoo veel te mln-
der in Gog eene,aiTcheyding V:}l14'ie vermogelJs ,van elkandere,n (zoo
menze ~erln:8~t'N,Ijp()e~enmagi) ~oel!lt~ ,k~n.i , ,
.9 .. Maar,"de v:ra~g.1S." • welkev-.~n die, zo031s w.y. ,de,zaakbevatten,
.In, God dee¢r{l~ 'pl,a~ts:l>e~k~4~nIl1:lg? D~s il:aatons 33n.te merken,
dat, wanneerGod in betrekking fot zig ~~lY<:1l:alltlen~repen wordte
,wcrken, .het vf!rfultldinutlftrs.moct voor af gaan, aal1gezienhy tig met
kan begrepen worden te willen beminnen, ten,zy hy zig alvorens zoo-
danig, 'lIshyis " dat is., allcrvo1rm~kfl:, bevatte ;djn; Maar het is
a.wersolltrept. 4i<;&ingeogelegen j,de~el~e, dAAr. ;Gp~sWil 'e~dt hare
,gedaartte ontfangen. , '. . . .~.
, 10. Des bev<ttGods VER STAND alle dk zaken" deweIkc ee-
nigc.r maten v,erO:aankonnen wor~~1.~;En nadien 'er van eeuwigheyd
af mets ,dan GQ~ alleen ,gewee!tls ,zoo. was hy aileen het voorwerp
[V,ner·k~nnifle: Wal1t een one}'tWigeQe~~ kan ~ietandersbegrepen
worden d:tn,met cene a11el'volma~fi.e'mewufiheyd;{iJns:telvs : Des heeft
hl' eel\denkbefiW v'an zigzel V'~n.~o v.an'«jne vol\U~kth~d~n g~had.

I I •. Ende 'dit moot 'OnS iliet vret1lt \:,oorkomen, d:lt eelie 6pperfrc
volmaaktheyd '~zg~e/ve aileen kend !, Want h,et {pr:y.yt l1Y~Ollzeonvol-
m~alHheyd tOOEt" datWe ~n,'omzelven 'n,ietberl1Aen .konneQ, maar
and¢re din~n. ,QOkhllyt~. 90$. ge~oJllik~zi;It't.e*el,lf1~11i 'waatomhet
on~ ZOO ~yeLijkJlunkt van qe op~dte, VOImaakthey4 ee~ander oar.•
dee1te;:v:ellen~ Wel~oe? De '~F~~{kW~h.!'Yd, ,.: He)'J.igheyd,
M!lgt " ofleyndigc G~rl~aa~hey.d ~s zelvs, .gclllkzali~h~tever-
O:aan,., en g.en:e.l!gte' daar.itil.. ,te.g.ev.Qie.t~. ,e~z.'"St~ld dit 1.,1.Jete.eoe a1~e-
noogzatne bezlgheyd, en hetGoddd~Jkverftand ten vollen wajrd1jft
voor ~en";? "ZtX> ~~t .God. ~~.,,g~lieJd~1JgI' i,hoiftigil,. eli;~lg
_~1Y!:'tl aYecQ.heboofE,VQ9rte.Jte~n~ . ",,'; _ 1

j,p~;.'1lantfbr4\Wienhy ~~re,~~en 'j,v~·hem Qn.Qerf~t*ft:; r>door,
fijMr~ .moeft· Qntdelt.ken,. :enJeereh kCllncn, 'ZQ_c~'Diet'lOp;"
pd£l-.~a!lkt:zijnJ omdat {ijn Verfiand van die z'aken~ude'afhrmtm,

en



G 0 7J GEL E E R 'J) HEr 'D. 39
ell hep4fllt 'Worden, en lijden, en niet f)olkomenzi;n: Die zaken nit
zou.~en,' ~)l1afhangerideg,eHeltworden ~ ~t'g<:~, ihV,'elell,'0r~istcn on-
gerlJmt l,S,) Waarom oie genen aUes~n t \\tar ~yen', dIe van mee:..
ning zijn, dat de wezens aer wen met GoJ eeuwig zijn " W3\lrnaar
zig God namelijk in 't,'opitellenvan 'Gjn B~fluyt) door een zeeker
Stol[ch noJXllot') zoude, ,heb~n 'moeten fchlkken.

13'- ~Maarwannecr'-ernu andere dingen buytenGod itonden te voor"
fchijn te komen) (gdijk'''er nu: ,tnct derdaad lulke aanwezig zijn) hoe
kan God deze zaken, voor het maken van lijn bcfiuyt, gezegt werden
gewetert te hebben ?' Immers vald in God geeneer en later) gelijk als '
Wymet dar merk van onvolmaaktheyd getekent zijn! Wat dan? Na-
meH;k God" zig aIleen allervolmaakit' ziende) erkend even hier door
ook in 'zig '~leen ·eenc alzins volfirekte,'genoegzaamheyd) o~' zig op
"7rfchey&c,~.anierenuyt te dr.uk~en1· z()()~ogtans, ,~t.hy\in.~~es op
liJpe betamehjkheyd en eer eel11ghJkagt fbat' •. ,WeJke' aan,een ~lfdegc;..
zet zijnde, il1dien Gods magt afzol1detlijkaangemerkt word) zoo belet
'er lliets, waarom God de wezcns der zakel1 niet anders zoud~ hebben
konnenm:J1t.en) alfchoon vrf' Ri~t·in ftaat zijn,omdat te bevatten, de-
wijl ons begri}?aan deze fchikk.ing ~?rdre· d~~,~aken~Ilcen~erknogt'
.Cl1 vafr gthegt·l~., Dcsfie1d dIe IlOg'Ol~t, d,at- er,a!1de~ezaken behaJ.-
yc:n::..~(~.au te:,kq~n,.' en,het';k-anp~i~Hqre;ri1i;lteeneenliele'
'ZIerj1oml1g,gfftaan1t'w&derl( . r ."""T·' 'f " , " .

I4.Weslialven moei:endezes voorwcrp 'oo~ gcene moge!ijke dingen .
gezegt worden, omdat deze van de toekome!1de dingen ~iet dan in '
lla31.U ·1~fc\1.illen,,,maar ¥.~eleer( ni~a9t "ft~ zig\'''aai~het :woord)
w, ii,'bare, of, zoo ~e 1i~verwi,ld,' ..beJl.UJtbtJ,e~wel~e'9Od,:, ;n~elijk ion
~nuytcn.,llo.ewd hy dleegternog niet;be~ot~n had.·, ": , " ,.

I,; 'Mairwanneer'er'nu) bet 1l'iJl.urt wegcns deopenba~rfuakiQg'lijns
zelvs ) ,'in ,t \Voortbrtmgenvan ~ndere zake~ , , tulfchenbeydc geKomen
was, dan worden die taken zekerlijk toekomende', en mogelijJ.:e gezegt:
ov~mits :anog verimderingvan·v~~~t1emen) nog.~~~~~e.'in God
plaats hd>heit l(onncn ,enop dezewIJze moet hy" ftJ11~;'ra'1dbe{luyts
hew.uft ~ijrlae,. ,die zaken gete-gt \Verden'tt 'Wet¢n; ,'err.omthcze niee
aanfrdndsmetder daad aanwezig zijn, die,vo,r aftewereii."·'De wijze
nu, opwelke die overgang van denfiaat vanonverfchilligheyd tothet
bdl\lyt zelvs, zonder eenigt: de min'ftc verandering in GOd, gefchied
i$, ,w.«t<;Jodzelv$alleen: H<tti$,ons riftocgvan het ,",datis:Dtn
dotgefthied is, verzekerd te zi;n! ,',', " ",";" ' .' '
,I6.:;D~ drijvtn':van tine MidJel-lceAnifft in God ,. ~'d~rGOd) ,

eel'
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eer dat Gjn byzpnd~r be!luyt onderfi:elt word, voorzkn roude bebben ;
.Waartoe zig.~ q~zeof genedinge~ gefre1tzijnde, ,des mei&henonver-
fchillige._~j), zQlJtk .bepalen.) zijn .l5eIagche~ijk; want door:eencYoor-
.~~rdig~ to'?komfHghe}:dkan nict .verfiaan worden,' 'dan eene' Moote
.p1.oge1ijkheyd, di,et.otbet dadel.ijkaanwezcn,nooit fraat te k.omen, ten
z'l by tuflchenko~eI) vanhet raadbdll1y,t, .en zoo is dat het voorwe~
per enkele verflanmg, waar dppr G~d.JU:f1Jnekragten beQ:hout heeft.J
~at VQor.v~rpan.dyallw~arheden. hy in .de fchepzeleI) z..oude,konnenvaft'..
Jl~Ueil..' . .' . :; ;:,

17; Maar ook'dat verbant ;)'t-geen'er tulfchen de zekere bepaling
van eenen vryen wil en deze of gene omllandigheden begrepen word,
.moet of als tJoodz.akelijk of als toeva/lig bcgrepen worden: Indien het
!aatj/e, ,Z(;>o kan4,aar geenl,!~'r'nl1~vangevonden worden, a1shet wel-
,leeg~.rU~h,v.'.)~n..:.geep.~.:j(..e.~«P~.. i~ j:no.8. .'&Ioor~en~n$)' ~svan een nil:'t
jVezen:;, '/-0,0 tfJft ~rjl/!;, w~rpen ze dJeollverkhtlhgheyq des wils Om
.ver, qie ze hun bell docn am fbandetehouden.

18. Vorders: Eenige,tockomllige doening van het fchep:zel'hangt,
~pok volgens de onderll€lling -van eenige uytwendige omllandigheden,
,Pf van God .af, of n~et: .Zoo ja t moet nu,immers frjn wil voor af
.gaan, v~n:w-ien d~. afh.a.ngt :.Zoo neen, word het-gene:Godtoe-
~oomt ,a~!lhet.:fcb~pJel t()egeLChrev-cu, en te gcIijk de grondn~ ..·dct
voorweten[chap enz. weg genomen. De V oorllanders nu dezer lcen:'
.11i£feis hetzelvde wedervaren, dat Ckero eertijds , naar de aanmerking
van Augullinus.inJ~n V. Boel5:,vande StadGoosHoofd. 9. over9.uam:
,Da. t ter.w.ijl by .de:me.nfl.c.h~ -of vryIJ:'t!oetefJheeft willen flelien., h.J.l»m tot
hqlig-JChendfYs gemaakt heeft; .: - ,- , ,

I 9~ Wijders fi:.rektzig deze kcnniJ!e tot a/Ie ~aken llyt "aeWCllk~;Ood
heeft wi/let!- beJluJten,' welke hytelgelijk' en met cenen opnag 'klaatlijk
do6rziet; ~et :lllediflgcn()llde~. eeneenig denkbeeldte 6egrijpen:
want al1dcrsJ.shet met Gods,J\en01ffe dan met deonze gelegen, nade-
maal wy nie,teven duy~eliik en w~l·d~ eeoe zaak ais de,l11dere verfi:aan;
Waarom wese1e 4el~kheeldenonder e1kanderen te :zanlen fchakolen, -·en
van hct.d~ti~qedd ?er;ceQe,;a!lk"op datvan :e~e andere,vaJlen~·V41t1tt.-
.g~anderan ,eelJekl~rd.eretPt eene duyfrerdel" J . tgeenwe,een'tedenee-
.ring nocmen : Maar ligtelijk is te zi.en,hoe weynig die met dOfJpperj1e
penking over -cenkomen'kan, dewelke, 0111 datzc de opperll:e is" ee-
~ig en onvcrd~~ldis3 ,opdatlk zwijge., dat G~L0p. die ~~jte~afi '11;
wetenth!Jd betlgt word. ! '•....~ ,.';\! ,. (H .' 1

~.•JQ.lo )~~rl,t,'?1?b~h9Qrd!d~l,:'!lIes-,.w;lt~epig~.%AkqIijklteycI, .gded&yd,
en
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~n volmaakfheyd ~katll>:g~~pe>~ 'fonleH~te.,h,ezittc~j., De ~aken , hari:
aandoeri,irigen, en 'werki~g,~o::,',,:A~:an~~.glP~n~11:J(lqk.}e.a1,',l~r,klcY,'nfl:c'
dingen, olndat de~~, JeWl~ ze,d?Orf1jll,ramuuyt, Zljq" ~~ Goddc-
Hjke hulpe meerfchlJnen van lloodeq te.hebhen, .opdat zeb1iJven duu-
ren , ,dan de allergrootfl:e ,onidat zy m~id~r zake1ijkliey'dbezitte~. ,

, ,"X~ Ais lllcdc aDerhal1de z~ort .van ioeyii{lige dinge.ll i:'t .#:didn~
1~~hdf1lenberpeu~ fo.rden., .~tzy Jo,:Jeyrye , _zo~ g~de a~s(~uadewer~
,kingen ~erGellen , JaJ)Okl~Ae~ze~~~r x?e~.verdtgtz~el:t.' die l1leRre-
dens-wezens rioerhd, 10 zoo vetTe die nameltjk werk1ng~n-,en t'zamen':'
ftellingen -vaneyn4ige Geefien, en bygevolg iets z..altelijlu ~ijn. Want
~ngezien 4e z,tZken ,z.elve,~ie ~uyten, qod aan,,:~z~K~ijllJ;J~_,~~~.zel~eR
mets , .en.Qverzu1k~toevalhgzlJn " ~oo,datze zu~,~onnen'~J.'hJw:tz,lJn,
7.ilange~ien.ze,'geene n,oo,'d"za,,~eli,J,'k4e"yd, ¥"an,aa,,n"",',ez~,.te,'' ,z,',ill},.',"',Ji, ,',ebben:"
Zop blijkt" a.1t~ei ~geene ve~~il)tenis, onqe~'dez,etv.e'~-J?feeJ1e",,:iJ-
ze, om op malkandcren > te werken, kan' gevondcn worden ~ dan d~.
van God van gefield'is. . .
. :n. Hierom is ,~er ()()k gc;ege noodzak~lijkheyd 4 W;1arw~ de eenc
zaak ayt de.andef~~zQl1de,ypJ!~n.. da.1}.'qy.\ ~r~f,~v~9.~e;.ijn,<!erilc:mng
~del' Cod~e1ijke fchikkillg'~,,:,~nJ~~~lJgetl1e.y:d,~~\v,!jl,dat im~t>aer d~ad,zd-
ve ge(~hJed. 'YaAtt~n ~i'm~n~~lk~~~; ,;",f,.q ge~H~u.r~~de;fiJng~o-
{che~IJn, zoo lS ,elken eenlegel1~>~.qg~ .~it~1$_, '~,egter 'tll~t.nQOd-
~elijlds,' d?9rfijn.&Sch~p~f$,iti~f):ge19k-w~,hier heneden uytvoe-
lJgel' zullen,z1cl1:, ,> •• ',y."',, ..• " .

l.;. Nu begr~JPt,men}tJm:l~.,;w~r h,st ,y.~tRaan:~~fl1t".d;lt ooder
de S~hepz~l~Il.hcF ~~,l1r.':ril} .m~~.JfIl-:!1ii;E .;wg~.,>,g.zeg~, w?~d of
nDodz..akeltJk' or 'lI1J:,en,toeYa~!tfij\~ \~~ ,?:~m,ellt~e;we~~~n"!QQ' ~gtel'~.~at
'er nietJ, ten opzJgte van zlgzelVS' een noodzakelijk, often oPZlgtc
del' Eerfie Oorzaak ,eentoeyaOij; a:lilw,ezen heefi. Namelijk gelijker-
w~Jshet God~~ha<lg~,hee~ ,eeni~~ll,k ~~pg.ftjne wij~e van werkcn tc
geven " .en den bana. ICl~ o()rz3ka~.,t~,~e1Iin,. :,' ,

24. De Lighfl~'n werken, qiet' .'d,aD'YAritw'ee~e oorzakelJ. ~~~et.
Maar de ,Gee.ften hebben den-wit tot, bet beginffdpunner weikingen,
{choon niet onafhankelijk VQI).' de eerft'e Oorzaak; ;Waarom zy ten op-
zigtede~, ,'Weee{eO"r~H niet tot eeneeenige wijze vanwerken ,hc-

'~,t!~lt, ~Qar vrye~en overzulk.s t(1e7.1allige.ge.w~ogtel~ zij.n. Maar.ook in
ae'Werkmgen dcr LIL'hamen IS deb,ew,egulg. '4\' alles ,nlft ee{lpar1g, en

,op ~,~~~ere 'en vllIte wijze ~p'~d ~:Maaik4il., Qm'den v~rfcb9'dcn
.t'zamenloop aoders en anders bepaala 'wQrden .,zulks dat voor ,~~~yt-
flag .van een .fchepzel,niet kan aaDgetoon~ worden B~~ ~hoc!#ig.cen

F t'~amen-
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t'zamenloop van ?ytwaZemingen 'er over eenige dagen in onz~ lugtzijn
zal, en hoedanigeen w~r die uytbroeyen zal. ' . ,

2. s. Des witt God ook allerley vrye werkingm der menfrhm van te
voren, ~~r ze gefchieden; want nadien de Yryhe.Jd de grootfie voltnaakt.
~ey'd in eene!l rhcnfch is, zoo kati hier ook' geene. ~der~ C?Ot'z:ukvan
geV?11~en'\vorderi ':. dan diege~l: ~.:dl:we1ke ae o.orrp.r~np en bronader
!a!l.~le \i,~lm~~ktheyd~uyte'q zIg 1$: ·lE.l!allngezlendie 11\ aIle en eene
leg~lt)ke -~ertl?1t.V,aneenen tnenfch geoeff'el)t w.ord ,. zoo kM hy des
ook niet onbewiill' zijn~. .... .~

2. 6. Die we~kihgeil nu zijn of goede of quade: Aangaahd~ tleg~t"e
lijJ- de ~aal{'geen~tw#ffd nog ~warigheyd, omdat zy niets.4~~ 'f"l~Ujk,.
el~~e,Jlc:zuyyere ~o/~IJtIk.theJalnnuyter; Jades meitfchen ~rJ~d word
daar'door .oak e.t;~geL!~~.vt.,··d~romy~~'~ge~orp.~Q) '.:Wilrt~,,~ie. word
dpor ~eJ,rl)t~~mF()r~artt3'1tija'b1c:ttl.~tj~2lt'~geat~veh;'en'W~l\~er d!t
het bondigc en ware goed is, toolS de- vryheyd ook zc1ve lli hare
grootfre kragt; '. ..' .

2.( •• ~~ga<l~~~~. q~e ~tr~ingen .~ m?Ct\ T~ll: ~.eFeQ,.dat, .ook.
4e~eHe:G()aa~l~J~e,.~~n(ot}h~~en kotinen·~~tdi:tf;!r~~t~
lev~! ~~~.!~el;:dl~:~egeliJk'f4le¥'k'Hl~' #,~Jqee)s ~IJ1J.J'" el1" b~g;~v~tg.
z..akeltlk~J.t~I1'IJee/e. yoo,r :too,vee1'~ ond~r de'~o~de1IJke 'VOOt21~tttg-
heyd Il:aan-,:.en metandere.omO:andlgheden,. dikwtls vrr metkw<fut~ ".
vermengt· Zll" :.' Alfchoon ··ondettUffdten Cods Bdluyt, de ·/fodshlj"d ,
diehet.wet:~:a~n~l~evt" nie.~.~o~fijl?-vopt'\Verp heett)()m dat 4ez-e b~~.

;hcttd <.'!.t;tf,.;:', en een~!lli~~: ~n;g~~~k ,Her·rede., ..v~n d¢W~t.jf'Y1J-

:·~~~!#:dfar:f:b~·~;:~=~~ani~iijk1~dd;ze~~e~Jdr;
plaatsenoP.~lel}.~ijd befiotenheefttegeye!l". .... .

28; .·\Vaarom ~~. (;~s·Voimaakthedell·· geette·. fmi:tte kanaangc-
wreven'worden, ?maad\et~el1t:',vtI ft~l~·~,~.,'l§Q ~rootei .~Iinaa,k.~.h~yd
te,,geven,. a1s hL'v~lde" v66r~~;~e~f fiy, the 1'lamelt!~,t'Ot:v~h<!etlrJking
(l1nS.•:tdvs benot~~· 'bad"te' :ft:elf¢n::•...Het was ten. mmft.en·gentleg) dat

. God·eenige· v'oln\aa~theyd heeft' willen (chenken, .bepalven ,het aanwe-
zen, .Te wete~ die zeer ede/e YryheJdin het t'~delijk fchc'pzel; ~u dat
hy met aanftonds eene vo/kome vofmaaktheydgcgeven ·neeft J Wle zal;
hem. ,~at vcrwijten? Want hy isaan geene Wet) ,dan aan deg~aging:
fijner ~ere ~nB~tamelijkheyd gelWtdeh,~ .. .'. . .. .'~:~ ..
_.,~l-.vO~~tSbp Wllt wijze Gods.~afiekennis nretcl~ b~p~~tl,g',vanden,

'ffle~~jt~yt!tl.·gz~lven akuyt cen vty be~in1fe1~~~~~t/., ovefeen-.
koOmt :,"~', dat ze op een uytkomch, 15 on~er' die dlJ1gen, dIe VjY

met
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3.4' 'DesJrm ··~e~.',:e!le'ru1J1,!,~alt.f'~~n gee~ander etrlde he~ogen~' .

of l.ets ~nders ddorJiJ71'~z:.en w!~e~ bayten ~fgzel.~s: Maar ~~ gaat .
O?t Hi fl,n werk ? " Na~eliJk hy ~il Zl~,z.,0lulamg te z11~' als hy IS;, ~n.;
dleshalvenallergelukzaligfr;En dewl~t we dew~r~ln~~n desW~ ~
httlJ~rJtel gezegt I:,~b~n te ~~aaJ1'; : ~.geen;bez!g}spl te l.X:v.efhg~n.
~. te ke~ren''; hefte htb~et1·.~.,ii~ 'te v~nnaf(en " :~jl~.~:.naar ,d~matI,
vab' zoodamge m~wufiherd' :fiJns' .z:~vs:,' ~oo kan.God n'l~t anaers Dor·
Jeelen '. dati .dat hy .de· alltrvOf~aktfie IS ,endezfll6Jnen ftaat ten
hoogften goedk'euren', in zig zelvi:nvenl1aak fcheppen; zig aUeenver••
hefteD do?r eene~ller~ey.l1ligl!.e,A~..· 1Iti.,,!,...:,.:~ ..etllstit'1J,.·. dt,"Lwaari.n {i}..·.neg./Q.rl
cn f."'"e,.fG.'l'I~getukz:.alsghe1tJ ¥t,aa.t.:, , . .' •.• _ '. ", ., .'

15'.- H1t~rtoe nu wor~hr.a~n~zet dooreene mmge, engirifc.h vr,.•
willig~,(,orat het ~y;: .eo~lo£!::,~y.~~d'te.tpre~f,n), be~~eginp, ..de-
welke' M o7W"fthilt, . v~fffiWd~ 'Want ~tStUfunj~n.9~zlg~e y(lUl
zig zehren niet Qn,ver chilli;,liJkoegrepen worden te werken, alfChoon.-

~in;~:~~~ehe~~:~~e;~;~;~~~ .~rym~~tige,w~z:.e't~t,ziS:z.clve:.kan.
36 •. Nametijk dit ~v:t~;.~et.~rt~~Ydd~·W~s. zIg 'Z{ikiriJig.'

~.~bF;rb:~~ti~~~~1::~;i;2;?Je;h;t~~;t1-~~~~~h~~'
geleeraen .in' denwinti'geiUgen hebben: Eifwy wrijYel1egter daarom
God geel1cfmettevan menfc:helijkeonvormaaktheyd aan', diein eenen
beteren O:aa~is, ~<\nneer zev,t'yda~ a!s 'ze oll1Jerft~UJig.is: 'Want het,
eerfie ge~vt 'c,ene·v~I~~aktherd', 'hetltJllj'Jle eene.<;>ny-oltn'ilaktheydtc ~e~;,,::
t;eh;' om*,t~het '1ii'1mcrs' Yo.ll!l~k~~~.IS ~ ,ft~~ r~p~l1eIl~Y,.~eharid'te
H.cbben, om'te'werken ,. dafitn tWl}ffet fe Ban'gcn, en met te wcten•. '
naar wat kant, ,menf~ri oordeel' Ireerenen he~n wenden maet, wes~'
yen we ookindememchelijke zaken dien vaardiger enbequal11eroortlee-.
len, dcwelke•.aanfi;ond~rede~~q. by_~~(~er~eI?~~~f~,.0111'een <>ordeel'
te k011nrndl:nJk~n, C? .-tc'voI1?iffehj' dan',dIe ~e~fangeren uytfiel
en beydmg te,r '()1l~er~oekvoo~~~(v~yrdi~· .. : .... .,.,' '. "..

.37,', Des n~c.tt~gen~~nde,l$ f1~een~ 'Waarheyd" dat Goa nlet ancen
de vryheyd van' 1Jrywill'lh"J moet' tocgefchre\'en worden, maat 6ok,
die·vatiomierfl:hiltighe;a. In v~rfcheyden opzigt~n nogtans, want hy
kan nie,tof17lerJChiltig zi;n ten aa1)zien~an,.t.ig ~lven , .'en v~nfijrie.Yf)F
maakthed~n,; DOg van dt waarh,ilen. die daar,van afh3ng~n~ dew~jl&y
~i~:·~,yerlooch.enen kan, .ofniet beminnen, ,of anders jan tig g~-.
tUYgeh '; . dan hy 1ll der daad IS; ~t welk hoe weymg het met de opperfie:
volmaalttheydbefiaan k~n',een iegeli;k ligte1ijk %iet. Ondertufichtn'

eveIl'-
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cvenwe1 bemi~dhy,-zig ,up. teneg'anfCh Vi'Jew.fj~" en,wotd door ee~
zeer 'ZI7'Jwi!l;lg~bew~ing 'tQt ,zig.ielven ~dr~yen ,cn a~gezet, met'
%oodanigzig namelijk op fiaande voct t~ oOrdeelen,. en gOed te. keuren'~
31s' het 'derikoee1d'hjoer BetanicJijkheyd 'dat afvoiderd',. gclijk we firaks '

~tn'Ma3rdie' ,nvirj&biii;ghdjd in God betrefr' .~i~dillgen, dii:to~
fij?~Na:uurvanzig:~elven.ni~t behooren ; .wel~e defwegen', fchoo~
die It10nS eene onvolmaaktheyd tekennen geevt, In God de allergroot-
fie vOlmaaktheydfield',. waar door' hy namelijk aan geene dingen " nog
aan ,eenige fc~ikkingva..r:t zaken ge60~denis ; ,it? ~i~ aileen alle waar;;
heyd , g~dheyd, zakeliJkheyden vOlmaaktheydv~ndend'e. . ,

39· D~s frond het in hjne m'agt andere dingen behiven zig tevoor:'
fchijrt te, brengen, of niet ; d~ze order en fchikking van 'taken te frel~
len, of ee~e an.~fr~~ ~~geep.~ : ..M~.3fhrheeft fijrlcn vry~n wil tc wer~
gefi:dt,. o~ dlt ~zamennel yan 4mgen" It geen 'er nU is,. te.voor-
fc.hijn~ebrengen! en daadijnc heerIij~.heyd in te.vert06ri~n " 't ~ee? .
fi}DBtjluyt zelvs IS,;endat gel11aaktzlJnde, noolt veranaerd, 'UiD1:t/.eft
kat}':.JV:an~.byal4iel) 'claarverandering in. ge~aakt ~Jetd, :7.otf~oJ;vafi
God 'tefl's voortkomen,~f v~b"'y'f¢n :' }Jet eet:J1e'is nil:t' waaf,'ofridat

t~'~~~~~~::~~~~dl~l{?~~~ft~~t ft:kk~~'eh~~~::~,~ei~~~
waarom hy ook het verwi;t vanOnwetentp~yd en ,Orikunqeniet ontgaail
ZO?, kontlcn :"Derhalven zou hem viJ/t'btiJien gelegei1tl\~ydom,hjrt'be:-
fluXt~evetanderen,. mpec,engegeven worden; Maar buyten hem is.'et
niets " iie S.u. en H. By gevolg is fijn beflUJt' t'een'emaal onveran~
aerli"l. ' ..' .. .. \",

4~':Ma~~lict Be{1u'yf'¢rmi a1reggend~; :ioo zijh,dhar¢h'i'op-fl:aan:. .
de voct die beflote dingen niet' aanwezig, omdaf'ahder~ins, die'dingeh
eeuwig zijn zouden: Des blijvt ler overig t dat Gods Wit zig met ~er
daa1. z.e/ve. te wn:k ftelt ,o~die op ,har~wijze en bepa~~e&1tijd te vbOr-
fC~;il te ,br~~geEl~:D;l~ t~, nu ~or4. nie~:~#rs 've~¥~ht\' dall w~-
dero~ 'a1t~er.'Ve,:~i/l;f! ~ 4~i,f~'y¥ifp~~~~~':,W:M¥::~n:~~:~ervol~
m:laktll:en WIt IS eene hODgrte kragttliJzghe]i1. ,'z~, dat; Wanneer hy.
wil, die'dingen met aile hafe'wijzen, ",3ar mede hy wit, ler met der
.~~ zijn; want anderzins ,zolide de wit nietatlervolmaaktll: gezegt ~on':'
nm:~e~den,. omdat indien hy eenige tniddel-06rz<\ak tel' daaelijket
,voort\itenging vandoen had, zoo lOU. men, konnen denken:, .. dat,~~
ooaaak volmaakterwas, dewelke geene huJpe noodigheeft.'·· .,. :'~',. ,','

""I. Des 'Word deie 6-ods 'M A G T genaamt) aewe1ke ()\"crzuIfs
F} 'niC:~'f
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'·.i" ..... ) "....
.n.iet~~d~rs.~ .,.qan d~ 9Pw~ikbtlre~r~gt~adjgh~~ d~s,<?PP~t:a~n'Vi)s.
W~ar tiyt: ~li*t,"'~<>¢ f~~~ik.kelijk,'v~(:rA~,e:van,z,Ob~~O}«c,:MflfYer;
fchild',. 4~t'Q1f;nlO de eyndt.geLIg~amen en Geefien Qntwaar ~6rd:
W ~Ht.de7!Ml! 7/tm.e.en Lighaam is :geJ~.ge_n in de;hagt, om'een~i\der
ligliaaril te overwinnen, 'en van Gjlle'plaats af tc bonzen, wclk¢~.t:~~
~a?g~ .of r~nde gr()o,~f~:~n-.zF~)tT,' \,f.h ',v?fi,dS.~,~!:~er·bew~e~in~'jan
p~~Jjgh,?m,af: ,Ma~rge gF9:1ff:-,(l~~~erf~0~,~el~,,~eeneard~re,ma~)
diln qi~IlJ.huQne1''WIt ~effaat".\~aar,.abQr::~~.~~r!t91 J ,d,~gzoodal11~~
4~~,hun wltaan ~ekereWetten ~ppalenge?ondenl:S" w~ll<ezoo ze Illet
in a~t nemen, wi/len z.i te verg(:evs,en 'vermogeniliers. . "
, 42..' 'Daar iSe,n Voorbeeld van' i~lop~e1)G,eeO:c;>f Zid, die m~ dit

lighlam gepaart ~l1vereenigt ,is ,Op;t we1k,ae Geet\irn1U~~ nief;tou

'~ili:ri{~;i~f~~z~~~e~~i~Ft,lf~\~~e~i;~t~:~fk~i.~w·'iht'fs~!fc~i~K~~f~~':pm,iq9~i'atiderc~"amen1e' werf~!~r$;~1welbp1~t'Giq
ligh~aam.doet; Ja hy vermag zdvs niet een~ zier ontrent ander~Jigha"
~p,",. te,n 'I.y hy dit Iii" ligliaam te werk field., 't gene. in diebc:trek-

~~~!i~~d~~~~dt~':r~~l?g~~~~~<i~~z~~f~~'~?lt~:k~.
t.~a~A~~ ~ejYettel1 J j:he van eene9,~a~req \VI~ ~ouq~:?afhaIJ~('9.J
,uytg~noten w~rdeJ1" en bat God~t 'Wlt'.~t1<op dezeplaats en t.)(tov~-
gelatcn werden ,en hyzal de Magtlgfie ZIJR. .," ,

4l. Gods Migt 'ou fiuyt aIle'di¢ pingeri in zig ~'Yelke Godgeooi-
4ee14 ,had zich heer/iji te zullen zijn;, '~n a~ezierf die ('Poor ~oo veel
o~<,..~~Qos!k~k,,,dJs)jndeze, fchikking van dingen, claarwy iO'l.ijn"
ten ~oll~rihegieperi zijn; word hy defwegen Jfllnsgtig genaamt ;doa-
dieO,QY aile die dingen in haren rang J dien hy zig van,re vorenhad
verheeld ~ in 't ligtDt:engt: Waar uyt die din~n ook, welke van het
voorwerp'der GoJ4e1ijke kenniJ[ege~egt'l.ij,n, .tlgt en klaarht:yd ontlee~
p,cn., •.. " ,.,.,", ""', ",. '. "

:;r:f1t.rh'%~~~~1~i~~k!~~~
'bouden hc;eft, ()~ buyten en boven ~ie fchikking te werken J wannecf
~et te gelijk tOt Gjne Eer zaude firekken; Het gene in de wondert~ek.t:-
~~n.'lSefpeu~di~.,die,mc;.t'9?'1szc1dz:l,mc, ,en ongemee?e\f~.kip,gJ
~'fe,n zeer"Y.1}seJ'ul~ellOO$o/er.~~epaart~a4den J tewe~~q~,c:~e va-ncr 7/"~eeftrzng van eme meuJ'!~ openharmgGodf, van .qg,. zeIven by
~nf,heo).,d~e Of lie Natuurlijke ofinge{chJp~' kC~!'1HreGoas geen'agt

gaven.
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gaven. En ..door ciatbegitJ£fct· \\'ordt:>nseen~gema~kelijke W'eg:iang~';'
\Vczen, omvele moeyehJkheden te ontp.' '. . ,

4~" Namelijk het fchijnt moeyelijk om te begrijpen, datCod,nunictt
andel's vermag, dan da~ iijn R~dbefluyt med~?tengt. . Als Wanneer
~en weten mact" datde~e. b~ralmg des Godde~l,ken ~tls welten'op,-
2:1gte.van. deze order ,en,fchikkmg vaft en on'Umkbllllr IS, maar d~arotll
daar niet in, bfJ?:ta\d is" o~dat ~.. de, onwriJ:l'aarheyd dezer fchikking in
haar gehcel bl'J'Ventil» ~ernlets m den ,weg IS, waar<>tndod ook geene
andere, ons onbekende, fchikkingen van andere taken zou, konneI.l
hebben. .

46.' En by k'3l1egter of heett' ~iet konneli maken, dat hyaJle di~:'
gen, dewe\ke wgen$ die W~atheden, die,.'Y'I bCgrijpe!l', j1rijdenaf
zijn, .ooitheeft konnen voar watrrheden, 'valHl:eUen:oin<l.at aie,~vaa~:",
heden 'ten miilften in hare:ordening niet :zoudellopgeh6udell, ~ebben
'Ulaar te zijll' Dit is altoos ..buyren twijffel zoo gelegen met' dieW aat:'
hedc:n,die God aUemaaftbetregen ~. Want hy kai113.V. geen redelijk
fchep'ieIv?O~t~re,n~~:,~.,~~g!e:n'~~ '~em vervremt is, ~tw~~geoor.l~ft
1~, \;tm:.,~~, 'te lafferen, el1 alles te doen '. 't geen'tegen·Gjrre
Tl00glle.VoJm~kt~yd /trijdig. is.; Gelijk hy, ook niet liegen kan enz.
't geen'nietuyteenig on7;er.mogen) maar uyt cenen overvl9Cdv3I1Vol-
miaktheyd #driet.:' '.'.". .

47. Des bre0s.t dii:ook geene de ~infie ~fbreuk aan de Oneyndi~-
herd del' GoddellllreMagt toe, dat hy de dlOgen, zoo vele als ~er 111'

wezen "zijil, ,en 'derzelver ~ntfche ,bcna~eYl1dig gemaakt,heeft, door.
dien we 'reedsweten ,dataeOneyndige Magt: zig zelk in degeringf1~
zaak uytftrekken kan. ' .

48. Vorders blinkt uyt het~gene wygezegthcbhcn van:Gods HeJ-
Ugh~d, welke niet aileen in God moct gezegt worden te zijn', voor
zoo veel die zig in iijne werkingen opdoct; Maar die maet van haten'
oorfkrong ~pgeHaalt.werden, njmelijk van den Wilt,elvs". waar door -dg
60d in:r~t'V~tit~theyd ,be~aagt'1 ,:.yr aaruyt Y~fY~lg~~~~tY.99rtvl?Cyd,
dat aUedmgen ,dewe1ke hy m'lyten Z'1g ••••it; ,eat :Un""ei,~zml:, dit zet-
ve geturge?:' Wan.t de .Opperfte V~lmaakther.~'!ci~geent v1ekkeof ie.ts
anderflagtlg, dat IS, dat met hare natuur frriJdlg IS, taelaten. Wes-
ha1vental 6"dl Heylighe;d nicts andcr~zijn, daneenenaau~etidget~za-
m~~n!ng en overeenk?mftc ,vat;la1le,~~ds V 6lpiaakthedcn'.~ welke'
hy 10 al :ft)1\werk ([chaon verft~tJ.den~bJk). getuygt: '... ,

49. Uyt deze zc1v~ftandvafbgfi:e t~zamenfiemtntng derGoddclljke'
VOlm:lo1kthedenvoigt wijders noOdzakelij~Goal Entherd: Nietalleen'

die,
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gtr I ~aar door .hrWn Wczcn,. !;ema//~ene!gen ,~zit j ,voJgensden
Regel : Aile we:t:.en IS een '. ,dar "",ct een, IS , IS :t:.e/vs met·; '.Gc:lijk elk en
!Xn.~e..~..e.~ijk.wez.en.vancen ander afgezo..n9~.rd cr,..,9nde.rfc..he.ydenisl wel-.
.ker ty~uurJchQOl1 een :t:.ijnde, niet te wit) .eene,v~r[cheydet'zamenfte1••
.1~ng,~~e!aten" en,hetA~llw~z~nv~ll;l¥ldereW;':Zfns,met z.ig duldcn en
.r.e,drag~.n,1han, ~nder:.~n ftm<; ~ygef.tt!hvd ee'r!ifc 'tJ{hr.eukof fthade:!1
lijd~n.'.· ,.,." '<.", '. j'"
,', .;S9.· ~t Geel?z..onneWaad>UjktQ.yt,1f,t!ilJ~men , .~~~I.Y.el~e.,alhoewe1
dee1en hebbende ,egtereey.'gehee/ ohJven, ~o,o,datIk ,die hghaam kan
!eggen onderfcheyden te zI;n vaneen ander van dezelvde zoort j co by
.s~v,Qlgis,pe~e7fJ t.fh~lfl;~o i.n,z~. yQ1kQmen: ..En,~~ kan geene ~er-
.m.'e~g.~g....of.~1..k9min.g,v..~!J,lig"'h,am....eAl... er:ili.ge v.eran,d.er....'.in.g vcroorza\cn .. '
J , 5 I',' D{ tJ!1d!g~y'~He" 11.\1 p'e.1a'nE;e;tlde, ~t:t:.Ji~,i!J: 4czc;)v~ (.wee vcr-
p1Ogeqs" V;er{bpa:~Q\vipfa~.~~p:.~t'1r1)iko2!~qll~iikelwj.F.en"
elk,u~"Jelen.by' beunen .votgende, de oogen mlJnesvedbnds vC:ltige,

7-Y m~ken vietr'dan ,.enen,Eenigen G"ij uyt, ongeagt die Redens . t'Z:I-

,me.g~..,c.l..Jingep. Des.is ee.n,.lig~aalJlenkel gp zig,...z.~Ivs~.n.g.:em.erkt, v9n
~?rP4er~onap[che:f.detl, "t.ul,ksI ,d:)t.het.van de oyer!se lkan >\fgcl0n~etd
'Wefd~p. ..I;.en Gcen ~prd op~ ~ap ~enep':G~dl: ,opjjerftbe,4en " zoo dat
'de een de ander piet is !Pit fielddJJn een E,en of.G~heel.,· ~lJiet
-dadclijk een EenigH, want ge1i;k 'er m,er lighamen'dan een, z()()wor-
·den ' er ook meer gc:efiengevonden.
· .J2. •. God is dan .in tcgendecl ir~iervpege Aeft, dathy te g~lijk de
.']E~nig~eis" .Pql9~t.4y onger $~eJ1 (l.e{la.gt, nag 0rrder-:t:.Oorlmet an-
,4er~ zak<;p..~~ e.~n4.eel gcfl:e1t,is. :rer kt~ging nu V:l1). fijne !-enheyd is
Jdvs dat een hewijs, daar we hoven van gefproken hebben, van het
penkbee/d Gods gepomen, genoeg. .
· 53. Want wat is Qpperjl-flqlmaal;.t te.1ijn, c4n geenen anderen te
Jennen, die in dem;.elvcn trap dezelvc:Yolm.uktbeyd bezit} W,at heeft
•net in , my den Eer/len te zeggen, a's 'er cen ander in denze1venrang
met my gefie1t word? Wat is·het dog, eenc oorzaak te neUen, die de

: cedl;<:vag..~~en Y91ltre~ is " a1s~le d~ergelijkeqf andere oorzakelijk-
"hede,puyl!te tluyten,? e,,~. .>4. I;Iet z~lvde ,zalook peOoten m()et~n werden uyt deze gaaaging
..en .hefpiegclipg der ,opperfl:e yolmaa¥the~: Wannecr ik vrilag" of
:'beyde d~Goden .' di: men field, q1tge?e hebbcn, dat rot het J~enk-
heefd van God, 4at,IS t ~ot de Godd<:liJkeNatflflr behOOJ:d? .Zoo zy

,dit beydc,hebben, zul~n,zy,~en emig God zij~, omda.t,dl~pperjJer()/-
maalcihCJ4 onverde.t IS,i pes verlfaan en wJ1lel)zy qtet dcze1vedaad

cen
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een en hetze1vde 1 Zoo. l1iet ,zal een van 'heyden niet lpJrrH 81~~van na-
tuur Godz.ijn, orndathy' di~sene niet en heeft ,dat·, de al)dere heeft!

55· Maar om met korte woorden te zeggen, wat' er van de zaak is,
indien het iemand gelufr de bewijsredenen voor Gods Eenheyd dienen-
de , 'te verzamelen, die zal zig met regt verwollderen, hoe de Heyde-
nen tot die dwaasheyd hebben konnen vervalIen, dat ze zig behalven
eene meer Godheden verzierden.

56. Aangezien de betogingen, dewelke voordie zaak geoppert Z01.i-
den kennen werden, zoo vele en zoo wigtige zijn, dat ze in geen zc-
ker getal bevat zouden konnen werden, omdat alle Gods volma<tkthe-
den in 't byzonder zouden moeten doorloopen werden. Opdat'er eg-
ter niets aan het vel'toog ontbreeke, konnen nu die bewijsredenen ge-
noeg zijn , dewelke' uJt Gods 'Wez.en van zelvs voIgen. Nameli)k:
dat liebbenwe gezien dat Denkend is, en uyt een Allervolmaakd1:Ver-
nand en Wil bdl:aande. 'Beyde· deze Vermogens in den hoogfien trap
lijden geenzins, dat ze onder meer verdeeld werden.

57. Want hyaldien het alle~volmaaktft Verftan1, iets, zig gelij~ Zijl1-
de, 'keftde, danzoude het met, allervolmaaktf/ Zl)O ; Want het IS eene
te8'cnzeggelijkheyd, ,zig zelven a\lervolmaaktft weten te zi;n, en niet te
m1l1bayten zig eenig voorwerp" 'klaat ltaan dat zig gelijk is, van ken-
nitre te he\ibtftq~et~lijk §.u;. ' ,

~8. Maar hoe zal het ook met Gods Wil afloopen ? Want die zal
niet dulden, dat hy van een ander voorwerp, met hem aanwezig, be-
paalt werd; ~t Geen gefchieden zoude, indien hyeenen anderen, van
1ig niet afhangende , . gehouden waste erkennen. Ik herhaal nu die
dingen niet, aewelke'II{§. ~1.. 3 3...aangaande de volfrrekte ona£hangc-
lijkhey~ des Godde1ijken Wils uytvoeriger gezegt heb. ;

59. Dien bewijs-regel houden wy in allen deien, dewelke de Opper-
he;d van elke V olmaaktheyd in God verfchaft, en daar dit gene niet
naar lijken kan ,boven IJetwelke ik iets grooter in mijn denkbee1d bc-
vatten kan. Waarttyt telkeng.'het iclve' Bdluyt volgd, dat dat gene
Volniaakter is, ~t welk in zig aileen volkomen is, en hiet van nooden
heeft, dathe,t·door iets anders volmaakt werde : ,En dit is het eygen ctl
waaragrig Denkbeeld Gods, des Al1ervolmaaktO:enWezens!

-6'0,. Hierom fiaatook de drangreden, daar men zig gemeenlr;k van
bediepd, ondeend van devergelijkingder eene volmaaktheyd met de
aDMit :;opvoeten. W antr~t geen'Stlinberg (anderzins geen verwer-
peli;k Godg;eleerde). wegens eenverdrag uytzonderd, dat tuffchen, rwee
20U konnengemaakt werden ,zoo, dat een iegelijk egter fijne Godde-

, G" mk-



~o PAN 'DE AANGEBORE
lijkheyd in haar geheel zoudekonnen behouclen; die Ilytdrukkingen of
termen wederlcggtn zig zdven, aangeziell hier geen Verdrag zou kon-
nen gefchieden, dan onder gelejken, welke gelijkheyd de Opper1Jeyd
uydluyt: Als mede, omdat de een en de ander niet dan·afhangende ten
op~igte van VerRand en wil zou kOl1ncnbcgrepcn worden; Gelijk ook,.
omdat het my vry zoude {ban des eens volmaakthcryden des alilclersvan
elkaoderen af tc [cheyden.

61. Des konnen' er geen twee a/wetendeen almagtige met malkan-
dereo befl:aan, daaregter bcyden die vcrmogens in het Denkbeeld van.
God noodzakelijk inkomen. Want de ccn zoude lijne gedagten voor
den andcrcn of konllen verbergen, ofhy zoude dat niet konnen docll:'
Zoo ja, zoo zoude die andere niet alwetena zijn: Zoo neen, zoo zal
deze niet a/magtig zijn. wy zuHen h!=tnu hier by laten.

62~ Het veel-Goaendom:dim" d~t,;bydeHqr<lr;Il(;nhed zeer inzwang.
pleeg teg'alln ten'nog by zommigen gaat" is immers nietvoortgefprQ-
ten 11yteen gezond oorded en begrip van God, maar is eene mi/dragt
der Rede , hem met geeneaindagt genoeg befpiegelende, geweeft.

63' Namelijk dat neeft inzonderlieyd fiinen,oorfprong llyt tweecierley
beginlfelen; Tf!n deele ,omqat zy oiet b~zeaen konden, op.wat wiize.
God, dicn ze wifl:el?cen G.ecft te zijn ,. eeneuytbreydingh~eft kon-
nen te voorfchijn btengen, zoo hy.o<>kzelvs n~tl9tgebrryd ~n Wll$::

Ten deele, Qmaat ze daar mede verlcgep fronden ,hoe dillgen, zoo·
wijd en zjjd uytgebreyd en ontallijk zijnde, van eenen eenigen. Geeft
bcheerfchtcn befticrd zouden konnel1 worden; hierom hebben ze over
verfG~yde~i~g~ oq~V~(Ci~y~~ GQd~l};¢p"Godi"nnen h~ qc;~Jnd ge-
gevc;n; ,gelijkerwijs uyt hUQnegedenkfchriften k;enbaaris. De grond-
nag nn en oorzaakvan ~it ongevalwas, d.l~ze ver4orvep,W;3f:f;f) ~ waar'
uyt niet aileen verzuym van aandagt en 'opmerking, maar ook e<;ne
qualiJk gezogte te vredeftellingen [uffin~ de$ gewetens, voor L\caffe
vreezende, gevolgt is: Wanthet heeftlieffi zulkeene Godbeyd, die
ri:lenzoo een r-advoor de oogeq.draayen)enonder:de knye krijg~nk~nJ
opdatme~ l?et l()£fentopm totaUerley gro~welda4en uytfpatten m~~.'

, 64. Dlt IS egter zoo algemeen by ~un met geweeft J of de·voorbeel...
den van· zommigen hebben het tegendeel aangetoond. Hoe het met
Socrates afliep, is kenbaar: Maar ook merken de Staatkundigen aan.
dat3n.d.erevoorzigtiger Mannen , .....gelijk als Cicero, Seneca e~z:.t'.' huys
met aldie bygeloovigheyd gelagt hebben, ,dcwelkezy in 't Opcl1baai- J

omqe w~de der uy.t;tz~.l1nigege!Ueen.~et~.ontf;.aan~,ge.d...\Vo~g<;?wierd.en,.,
met den mondete behJdell: ZleMacbiaveJ U1 liln~ aanme~11lgen over,
Livius Hoafd. 14. Tient. I. 6'5. VOl'''
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6). VorJersis het ligt te zien, hoe grooten ;"'Ix.I)I"" :z:.warigheyd

die genen ontgaan, die eenen eenigen God erkcnncn, en aanbidJen!
Want dat is eene zaak van de uyterfie aangelegemheyd, te wetcn, wien
gy aanbid, opdat ge ~~ ;"y,iJr-f/ denonbekenden God nict diend. Dit is
de rede, waarom de Heydenen zoo twijffelagtig in hun ved-Godendom
en· hekommert geweefl::zijn J dat ze, maar eenen God aanbiddende,
denanderen bcledigen en t'ollvriend maken zouden, \Vaaruyt by hUll

ecn Aller Goden- en naderhant by die gencn, die zig door ge1ijkeon-
wetentheyd laten mifieyden, een ALler Heyligen dien) gefproten is1

H 0 0 FD • DEE L X.' ".'

V47J G(Jdt '1Jet,e~'<jng'tot de S J1ep';,!!/l1'.

J •. N... . U.koo.m.t...G.ad dan..uydijne. Al.le.rgelu~zaligfieeenzaa.mheyd op
. :, . eene vrym~tlg-c:;~ji~~i als,te.voorfchijn"zullende andere din-
Jten buy ten .zig in 't.ligt bre~g¢n.,. in welke hy fijne glory en heerlijk-
.lieydbe!Ioi:en had tc .vertoonen. .

2.. Dit is geH:hicd door tie Schepping, dewe1keniets anders is, dan
eene dadelij1r.e voortbrenging alier dingen op Gods bevel aIleen. Waar
uyt het blijkt, dat hy met fijne f.chad.uwvegt ,die zegt, dat de Schcp-
pil~gop deze wijze, .<llswe.p. e!e.gth.e.bbe~, i1egs inbliJ.·ven.~~is (geli.jk
Spmoza raaskalq) want·het 111lets ander,s. ,Zlg o.~eene vrye W11zet€ bepa-
len, am een gewrogt te fijner tijd g-ewilfdijk te voorfchijn te brengen:
lets anders eene bepaalde zaak met tier daad voorden dag te brengen,
ten eynde de kragtdadigheyd des Opperften Wils daar in gezien wer-
de. . .'

3.. Maar. daar nyt voigt ook , :.dat de Schepping in geenen eyndjgen
geeft t. c,n~ic li~ hjn w~r~ep. yap eemen. ap{t~~nath,mgend is. vallcn
kan; Want die, gehouden zijnde eenen anderen hoogeren Wil t-eet~
kennen, ZOO volgt,. dat ho~gr~ ''¥olmaaktMyd 00k in denzclven
gefte1t word, die evenwd no~akelijk' tot die Opper-fie moct gcbragt,
~n daar aan toeg.cfchrf;v,en;werden" :door welker kragt hy werkt, en
~ie..~cl}Cyafl:c, fchaoo ·,vqor.,Q!1~u:l.,s~begrijl?dijke, betrckking gc-
ne1d';he.ift tu!fcbCtl deszeJvswil.) en,het ," vp~rzekcr claaror Lullende
volg~n , gewtogt. " .

+ Overmits 'lIande Opperfie Wil door iijne Natuwf aIle andere din-
G z. r;en
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gen uyt!luyt, opof door welke hy zoude werken, maar flegs boooefr
tc gebieden, zoo ziet men fl:raks,hoc valfch ten opzigte deszelvsdat
gcmeen zeggen is, dat 'er UJt n'iet, niets voortleoomt, !choon dit in de
werkingen der twecde Oorzaken waar en waaragtig is: welk onderfcheyd
.Arifioteles over 't hoafd ziende, of niet bcgrijpc:n konnende, zoo is''t
niet te verwonderen) dat hy de werreld eel1wiggedroomt heeft te zijn~

. en dat des te belagchelijk~r) omdat hy, een W:ijsgeer zijnde) niet ge-
weten heeft·) wat ceUWIg'te zeggen was. Zle hoven Boofd. VIII'.
Maar God zoude ook nopit op eene fioffe hebben konnen werken) zoo
deze eeuwig gefl:e1tword. Want zy zoude geene /ijding onderworpen
zijn, omdat ze Dna/hanke/ijk zpude zijn. Het boyengemelde laat iknu
fiil fiaan.

y. Waarom zy hunne zaak en dwaling eer arger dan berer maken;
die fiaande.houden )datdewerreki·altOQ$,lVan'mcU!igh~d.'heeft konnen·
gefchapin werden ) Advocaten in waarheyd en voorfianders van eene
ql1adc zaak. W~nt hy bcgaJ~ eene tegenzeggelij~heyd ' .. en fpreekt zig
zehren glat en gaar tegen·, dIe meend,) dat eeuwIg te ZIJl1, en gekh:a:-
pen te werden, te gelijk~an.kah':I: wahfditisn~et:alleen ten ~p'z~g-
te van God). n:aar ook ten 0PZIg:~,vande~efchape ~aak tegcpfl:njdi~
want de Schepplog fiel~ noodza~ehJk cell beg:n) ~tgeen·deeeitwig~eyd
uydluyt. En het en hmderd met, datdeScheppendeOorzaak vaneeu-
wigheyd aanwezig geweefi:is : 't Gewrogt kon. egte.r npoit) dan in der
t1jdin't ligt gebragt werden; want zoo aat anders was). zoude God ei:~
nen Cod moeten gezegtwerdcn te fcheppen) 't geen t'eenemaal ongi ••
rijmt is. Ik zwijge<~··dllt'deagtervolgende duuring, daar de Werre1~
onder i£, en met welke zy aRoopt) geendhs ook derze1ver mbgeIijke
eeuwigheyd zoude konnen verdtagen; want aangczicn de Werre1d' a1
haar zijn niet gelijkelijk bezit, maar by dee/en, die getelt konnen wer,..
den ) zoo w<;>rdhAar ~anfionds de eeuw~gh~y4 volfl:rekt~li)kontzegt,
zulks dat hy Zlg.doodiJne eyge uytfpraken tegenfpreekt) ,he eeneneeu-:,
wigen 'T'ijdfl:e1d; hoord Cicero boven Boofd. VIIt van dez,ezaak re-
Jen:eeren;

6. En hier van daan h~eft ook die eer nieusgierige dan nuttige Vraag:
Of de Werreld eer zoude hebben konnen gefehapen worden? baar be-
[cheyden deelcn.antwoord.Want wat hebben die quanten voor, die
zoo vragen? Want die merkpaal· va~.ffl'· of later geevt cene ve,rgelij~
king te kennen. Maar daar kan nn geenzoodanige merkpaalvari'voren
gcfl:elt worden, omdat God 'er toen aileen, en geene agtervolging
was: Des moeft de merkpaal· van agteren gefielt worden. En dan zal

de
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de vraag hier op uytkomen: Of wy) zoo ve1eals we aanwezig zijn, en
dezen {bat van Europe beleven, en aanfchouwen, na'vedoop van ee-
nige jaren, den ze1vden zouden hebhen konnen, zien, waar over h~t
bclagchelijk zijn loude met navorfchen Gjn hoofd te hi-eken.

7. Wann~r nu de Werrdd gefchapen is, blijkt zoo klaar niet:' Maar
deze Vraag heeft ook hare Betrekking. Des zat zy betrokken worden,
of tot eenig Eer, ~t geen voor de Werre1d aanwezig geweefi:is, hoe-
danig ~er niets buyten Godi gevonden word, wiens aanwezen zoo min
als Gjn wezen eenige mate aannemen en toe1aten kan. 0/tot eenige te
gelijk aanwcz:.cndegefchape zaak, hoedanig ~er wederom geene bUyten
tie werreld kan aangetoont worden. Des zal dit Vraagfruk van agteren,
zoo het doenlijk is , morten bd1if,ht worden. Alfchoon clande Wer-
reid by zckere benrtwiffelingen harcn omloop volbrengt, en houd, zoo
fcheen het egter, zelvs de allernaaukeurigfte Tijdrekenaars moeyelijk.
ja ondoenlijk, een vafr getal jaren dezer Werreld te bepalen. Janiet
tegenfraande ons de Heylige Bladeren te hulpe komen, en voorgaan,
zoo kan egter de rekening zoo effen en gdijk niet opgemaakt worden,
of die genen" dewe~kezeer ~ele ~oeyte en arbeyd indat,nate vorfchen,
aanwenden, verfchI11mfchnkkell}k veel van den anderen. Aile de op- '
rekeningen byna'..nlLverfchillen ten hoogfrcn eene Ecuw; want de min-
fte heeft 392.8" en, tie meefic 402.0 jaren tot CHRI~STUS GR:-
BOORTE.

8. Indien men evenwel' in' eene' onzekere zaak iet vafrfreUen mag;
zoo moet men met Scaliger ~A~a'lI"~' eenen voor af genomen of beO'eer-

,den tijd, £tellen, hoedanigen Scaliger de 'Juliaanfthe tijd-flreekfteld,
welke ecn t'zamcnfre1 van 7980 jaren is. En op deze wijze mag men,
zander egter £terk op dat fiuk tc fraan, zeggen, dat de Werre1d ge-
~c,h:ll'enis in't z~v(mhonderd' en drie en zeJ1igO:ejaar derJllliaanfc:~e
tl1d~frreek; Het 1S ons genocg, dat het denkbeeldder Wtrreld', gehlk
als zy is" noodzakclijk een begin influyt, ~t gecn reeds te voren he-
toogt is! Aan gelijke Vrage (in wat voor een Gety of dee/van ~t';aar
de Werre1d gefohapen geweefr is? ) zal hy zig ook in' het minfren nict
krepnen, die weet., dat de Werreld in het begin niet, heeft konnen
aanwezig zijn, en blijven, dan met deze dcelen' te gelijk, omdat 'I!f
''nn den verfcheyden ftal1d en bowegi11[, der Heme1fche Lighamen af.
l\an'gt.

9. Vorders, moet aan de Schepping del' Werreld' gem tuygkonfiig
heleyd toegepafr en gefchreven woraen, waar door zy namelijk volgeni
de konfrrege1sz00danig zoude voortgebragt geweefi zijn, ge1ijkze te-

G 3 gen",
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genwoordig·is, want ~oOdoendc.zou men de GoddelijkeAlmagtigheyd
te kort dOCl1 en vcro~elijken) dcwe1kelouter en eenig zijndct vG!gcns
het eenvoudig denkbeeld des vetmogens om zig te konnen verheerlij-
ken) door haar bevel dezeIve heeft voortgebragt .

. . 10. Dit hinderd ·egter nict, dat de Rede t dewe1ke ter iu(peuring
en verwondering van G0ds werk.en gefchiktis, zig eerfie. beginffelen
vormt en verbcclJ, waar uyt zy zlg nadcmand verdere en wlffere voort-
gangen tot kennis vetkrijgc: Altoos op die wijle gaat het in de Wis-
en Overnatuur-kunde) en allerh.mde zoort van Konfl:en, toe! Wie
zal het dan wraken, indien in de geheelalQrdening der dingen het zelve
be1eydgehoudenwcrde.

I r. Zy handelen derhatven quaadaardig met Dc[c:Jrtes, .dief~c on-
derfielling uyt. dien hootde wraken, omdat zy. met het ontwijffelbaar

.TcrbanlV:2n Motes niet 'o~~nftemt: want nooit heen hy die dingen,

.dewelke by van den oorfprong der Werre1d redeneerd, anders dan voor
eene onderfielling gebockt: zie het vijf en veertigfl:cLit van het dente
Deel Gjner Beginflelen der Wijsbegecrte. Des mag men .zig zoo wel
v!'ri .dat -be1eyt bedienen t als dat iemahd ecn zeer fraa.yenllytp.emend
konfl:ig fiuk Schildery, 't geen de Medler door Gjnc bequaamheyd met
geringe moeyte en weyn.ig trekken g~maaktheeft,. be{pie~e1d,. en 0-
vetweegt. hoedat van fiJn eerfie begmfiel en aanvang tot die volmaakt-
heyd agtervolgens gefiegen is, ten eynde hy namdijk de evenrcdenheyd
cks ganfchen werks zoo vee! te onderfcheydentJijker bevat; 't Ze1vde
kan in een uurwerk plaats hebben :.. M~ar het lufi my niet ter betogillg
dezer zake mecr te zeggen,. dewIJIdlt reeds overlang .van andeten ge-
.daan is.. .

11. Alhoewel dan de order of fcbikking van God in het Scheppen
waargenomen,. van de Rede niet bepaalt worden kan, lOO is de Wer-
reld niet te min zoodanig gefchapen ~ .gelijkzy met bet Goddelijk Be-
!luyt moefi overeenkomen t t'theynde zy namelijk ~ Ir«, bet Geheelal
-was, dar'aile! in zig zoudc bevatten: En hier van daan hteff dat alles,
~tgecnwe geJlagt, :;:,.oort,.. onrleelig heetcn,. fiine benaming.·

I ~. Het is nu ganfch onnoodig te vragen, of 'er meer Werrdden
gevonden werden? want zoo door Werreld eenig geheelal verfiaanwerd,
is het immen wei te bcgrijpen,. dat dat geen anaer buyten zig in het
advde ZOOrtvan fchepzelen toelaten kan,. of £lraksgaat deszelvsdenk-
beeld, weg. Maar die door een zeekervooroordcd ingeoomfdi,. -door
.Wet-reld de Aarde verfiaan wit J dien zal niemand ligtelijk tegenfpre- .
ken, loohy zegt,. dat 'er meer Werrcldcn zijn,. en dat behoevt in 't

minflcn
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rninfren geen bewijs, want zelvs de Hemel vervat veele Werrelden in
{jjnen boezem.

14- Maar claaris ecne andere vraag, of God andere fchikkingen van
een verfcheyde zoort buyten deze, <faarwy in zijn, zoude hebben kon-
nenvoortbrengen, of met der daad gemaakt heeft" van welke zaak wy
boven in de bCfluyten reeds iets gezegt hebben, Aile die fchikkingen
uu zouden elke in hat'Jrz..oort W 1r~'een Gehee/al z1jn. Maar dat zoude
juyft daatom ailegefehope dingen niet bevatten, dat hier de vraag maar
is. Altoos wy , die een gedeelte dez..erfehikking of gefre1deorder zi;n ,
worden van de redenen, op die ordening toegepafr, benoodzaakt te
:leggen , dat 'er geen meer Werrelden van dit zaort konnen gefie1t
worden, dan met tegenzegge1i]kheyd, ge1ijkwe frraks aangemerkt heb-
ben: En die drangrede, die voor deze zaak pleeg bygebragt te werden,
fraat niet op eenen lolTenvoet; dat namelijk twee Werrelden, zoo'et
die ziin, van malkanderen moeten afj1aan; Zoo·ze dan van elkanderen'
affraan, zullen ze of door iets, ot door niets affiaan: zoo het laatfte
wa:u-is, zijn zy een;. Zoo het eerfte, zou dat gefchieden of door eenen
Gee{\:, of door een.Lighaam; die is zoo nict) omdat dan de andere
Werreld regen dezebnze aanleggen, en met eenen gemeenen band te
zamen gehcgt zijn, ja aan dezeIve behooren zal: Nag dat, dewijl'er
door geenen tulfchen berden komenden Geefr, die verziert: z<>uwor"
den, eenige t'zamenvoeging of affcheyding van lighamen gefchieden
bn: lets anderflagtigJ, oat nag Lighaam- nog Geeff is, is ons niet be-
kent. Maar aangezien aIle die Yraag-ftukken van wen gebruyk en nut
zijn J zookQnneu we niet nalaten, dat zeggen van Pliniuf hier by te
voegen: 't Is dolheyd, gewiffelijk, 't is dolJ:Jeyd, bUJten de Werreld te
gaan: en als of het gene in dez.e/ve is, alles geheel en at kennelijk was,
z..oo't geen bUJten haar is, te gaan navorfelien. Gelijk als of des men-
when lIernuft in fttlat was, die dingen te beflhtluwen, welke de Werre/d
z.elve niet broat.I" MaarGodt heeft deWerre1d niet alleenlijkte voorfchijn gebragt,
m~ai hy onderhoud deze1veook yolgens de gezette en met de Scnepping
vaftgefielde fchikking: want de Werre1d zoude aanftonts te grande
gaan, en tot haren ouden fiaat van niet wederkeeren ~ zoo niet dit ze1v-
ae bevel, verder gaande, maakte, dat zy in haarzijn metallewijze, die
l1)~!l;in h~r ontwaar word., b1eev volharden: waar uyt blijkt, dat de
Onierh.Q~ing niet anders is, dan:e€ne geftadige duuring uyt kragte van
het bevel, dat van eeuwigheydgefchied is, welk bevel hy overzta!ks
ten allen oogenblikken van de duuring niet herhaald, maar heeftdoor

eene
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eenc eenige en eeuwige daad ~tUeJv7t'm.y~.veenen bejlemden tijd vall:ge~
fielt, opClatde dingel1 aanwezlg zouden zlJn, en hoe lange ,zyaallwezig
zouden blijven: . .

16. Des zoude <;iod tot de vcrnietiging vaneenig ding (zoo' er ee-
n~ge zoude konncn gegeven worden) in't allerminfhm geene fiellige
daening van cooden hebben, ,omdat het fcheprel in zig ze1vsniets is,
en van .zdvs valt en vergaat, wanneer Gods bevel, "'t gecn hEt zelve
plecg te bcveelcn langer. aanwezig tc zijn, ophoud, waarom ook het
eyndedes menfi:helijkm /evens door dit R':elvdebevel moet vaflgefteld
zijn.

17. Vorders voIgt Jaar ook dit uyt ,dat de Onderhouding niet dan in
een ~eker opzigt van de cerfl:eSchepping verfchiJd: want :l1etzy men OJ'
de .daad zeIn: let, dcwelkeis, vo1Il:rekteJijkte willen met eeoc zekere
kragtda~ighey4 :. Qf op het eylfJe" daar de daad,toe tbem, llameiijk op
he.e ~ij.fJ: Aan beydekanten is't 'erop dezelvde wijze mede gelt'gen.
Waar uyt zonneklaaris., dataan het {chepzel geene -aangeIJorekragt J

om zig zelvs of andere dlllgen te .onderhouden, )Cantoegefehreven wer-
den.'..of het word even daarom God gefield: En eenelaak k31l ncietvol-
maakter in hare werkingen gezegt. werden, dan in haarwezenze1vs;
u;ant het werken voIgt het z.ijn, dat uyt het gene wy Boofd. II. van de
riel en het lighaam aangemerkt hebben, des te klaarder worden zat.

18; Ondermlfchen evenwel zoo moetmen dat verfcheyden opdgt
dat 'er tulfchen de Schcpping en de Onderhouding is, niet gelieere~
al.verwaarloozen., want net .beeft [Jjngebruyk en merke1ijkgewigt,om
Gpds heyligheyd:ya~alle anvolmaaktheyd te bevrijden J dewelke' er zou-
de konncn fchi;nen te voIgcn, uyt de OnderhDuding van eenbedorven
fchepzel, hoedanig hy het egter., behoudcns die ze1veheyligheyd, niet
zoude hebben konnen fi:heppen. .

19. Namelijk dit hangt van den voorgaanden ll:aat des fchepze1saf,
in zoo verre die begrepen word, of eerfl:.begonnen te zijn, of nu at
eenigen tijd geduurt te hebben: want in het laatfie geval hebben 'er
omffandigheden konnen v.oorvallen, ontrent welke de oeffining der vry.;.
heyd., en dezer misbruykplaats heeft konnen hebben, It geen in bet:
eerne oogenblik des Aanwezens nog geenen fiand grijpen kon!

20. God nu onderhoud aIledingen naar hunzo(men nl1luur of aard:
de Lighamen, naar dat dezelve geftelt z.ijn: pe G~eJenS-elijkdien hun
Uaatook medebrengt.· Den Menfth zoo gehJk dlcnfiJn t~zamenvoe"
ging ;vereyfcht. En hier uyt fprurt cen t'zamenfiel val(f,~ne gefudig.;.
werkend~ Natuur voort. '

21. Uyt
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2. 1., Uyt~nend~z~nbltnk't/Gods'Sf~aJl,gh~d nyt', .dewelkevom

haren grondtlag GodsWij~hey\l heeft'; '!waar;dobr'ny 'opthet gene tot
Gjne eer en heerlijkheyd ftrekkcn zal ,zoodanig let en agtgeevt ,dat
hy daar tegells niets ·kan willen,altoos de zelvde, en in Gjn voornemCIl
onwrikbaar: ' . '
. '·12.. Urt de:{,(! Statidvafiigheyd fpruyt he~'dan voort', datGod niet
todatenkaIl, dat 'er,.iers te grondegaat~ .\Vant 4at is hetwerk een5
.Alwij.vnniet,iets VQortte orengetl, wdks eynde en oogmerknietsii:
En dat dottr eene zaak ophoud te zijn, alwaar eertl: de vervulling ,deL'
Goddtl1ijkcglory gezogt modl: worden. , '
• '2. 3. Hierom" bn het gt"DC fchijnd en gezegt word tot nift te -keeren,
ni~t anders ?et~ckencn dan .eene fl:aatsvcrwiffeling, dC,wclke~o9rtfpru1t
uyt Je.ontb1l1dlOgv~n·een .zamenfl:el, .welks verfcheyded('e1en irnetan-
derdighamen gemengr,.ofdaar by gevoegt worden. '

1+ Maar ook volgtuyt dezelve StandvafiigheydGods, dat 'er in de
Werre1d dezelve hoegrootheydvan beweging blijvt. Niet als 01 God
-die hocgrood1eyd , ,a.l~ook die cler~o!fe n~et zOlldekonll~n vermeerde-
.ftn, maar'C~ndat de regels de~ bewegU1g:et!t1~Yaf.tgt!fietdf,' dobrGods
ond~houding'zoodanigb1ij'V~nydlsze in ~t begin waren gcmaakt. De
ftoffe'ibth dltoos uyt zig2elvegccnc nieuwebeweging voortbrengen,
:,0mdat 7.y van zig ,zelveo~bequaa~",;en van all~bewe~iAg orttbtoot'is:
Enzy kan ook de beweglng ,dle ze heeft, met verhezen ,omdat de
rege1en der beweging eene mededeeling aanbrengen. .

''1):Maarhyzou,zigbedri~gen ~ ,die 4aar uytiouwilIen b~nltyten)
dat;GQds·,&lJm'Vaft~hq~;.vetlndetd~~~~·<; w{tftneerhy'zbu willcn:~'d<1t
de Werreld ·vergroot wlerd, 'arid de.zelve eene nitrtwe beweging in-
brengen: want zoo eeft ZOU zeggen, dat hy niet zou konnen ocwijzen;
w;mt dit zclve, dat buyren de~e'fchikking nieuw genoeint zOllwerden,
z6\l <;gt.c~vo\g61tlseen!n .voorfept1alden tl}ad ,ell uyt k.~~tvaneen .voor-
gaande 'lkfluyt' gt!fchieden, ;cn tort tot. cen behaorhjk eynde, fire'kke~,
endieny'olgen'S~tgelijkal~ij",~ alz~ooK' -a/lerfldndv~fligJ1~ijn'J ·dl met
de l:Werlgefiofte eene getqke betrekkmg tot God geIl1eten.

2.6'. En hier' uyt voigt wijders, dat de Nt1t.UutofGeheelalordening
'nooit hezwijkt )ofee11igekr:tgtendOor a1te' fl:erke'aanbotzing der ligha-
~bvcrliezen'l®1 !:.>Deszijn d~ Wijsgeeren' het fpoor hyH:er'geweeft,
die·~e1\kragteloozen oU~er~09ij~t!we~tH4befdiliMigden _"alsiijnde
.de:oor~,. ,<tatde' Nittuur tot5'e'e-ftell 'argtrell {hat ~era;tkt,· ' t geen .mea
letenlr.1n" by Seneca"'PHniu:s ,:Plato, Arifl:oteles en andeien: Daar
immers de Werrelddoor deze1ve Magt geregeert en befiiertword,

H " waar
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waar door zy in het;b~ingekbapenis: Maar de~c ver'l.wakkende, dan
eerft za! 'ernie.tsmeeroverigblijven·; Zie Scaliger Exercit. 77· 4,.

27. Daar ftaat'ons nu in ae Seheppingvan ,ailedie dingen, enin de
onwrikbare regels, die met die Schepping vafigefl:eltzijn, voorname-
tijk eene tweederley order of fehikking aan te merken: Eene .Algemee-
"t, waC}fGdor God, .a1s de Stigter: fn, Reg~rder: 'Van het Geheelal zonder
zig ecmigsdings te bekreunen, OllIezaken, ,volgensharen vafient'za·
menhang in 't be£luyt, tot Gjne Glory en Eerel5efi:ierd: En eene lJy-
:;:.ondere, betreffende de dingen, voor zoo veel ze vantweederlt!'f :;:.oort
zijn; waar uyt zig oak een' tweederley byzondere order opdoet, eene,
waar,~¢lQ~hy de Lighamfn ,.de"andere, wU!:':.doOr .by de Geeften) , re-
~~ " " ,,"

z8.Belangende de eerfte.,;.·d~lle,die:nd tOtbQvordering van de werkin~
gen der lighamenzOQ" d*zy,·be.~egOft ¢i\~~ft:V~ worden in ba-
ren eygen tang, welke (tenaanzien 'Van"thooftzakelijke) Dooit ver-
broken word. Welke t'zamenfehakeliilg dieshalven de beweegingvoor
h~ren,g,,rond,aa,g .hee,ft} 't,' Zy d~"van :eene uytwcndige, aa.nft~~ ver-
:ooti'aak~,j. o~,(l~elv~i1J1gelch~'~~l:\vQfd .. !. Waar tee ~halveft
de ber-gfrptfenen plil1~ten,:dewelke hat;e.aangrpeijingen en afuemingen
hebben , oo~ aIle .,DiprtJ1 behooren;En ih ~~ verre tliedo(;')l'ba~ill-
g, efe,'hape,n zoort-voortbr~ngellt ~at nieuwe by~~ndereDieren in h~t ligt'
brengen, 'tgeen teelen IS: En m zoo verrezym verfcheyde werkmgen
get1ol.ygen,dat 'I.elevendig zijn.' " , '

19'" WClmwy twijfieleniliet., ,ofall¢Dieren.;:.,zoovele,~s 'cr ~an·
wez;g,.zijn. ,.wordet1,~~r <\eLr-~elen;d~~ging ,;$e:d~;ligharnen
b¢tr~tf(jn,~ken geregeerd ;' En hier moet,aUe reaens~beginael," met
wat naamMtookzoutle mogenvoorkomen:, uytgclloten worden: -wartt
claar wordniets 4, oar etne,'enk~/e bevattingtot w, erkzaam,heydge,bragt,
omdatallewerking enoogaUJ.lg:,die,~~r in denG.edlge[chie~t, lyan
der;tW,iJ .v:oonk~®ltL maar het ver~and beO:aat! d1JS ~l're lijdemlijk.
V eel.mjn, kiln, (Htha~r ·t~gefdireven .werpen,"clat ,temet.dezelv~,' dJad
en verfiaan en.wi~e.n·:.,Want zoOOoendezulknz¢ vo1-maakterzijndan de
menfchen, wier werk-bt'kydeene agtervolgiog en tu{fchen-tijd van
nooden heeft : Deszullenzy <rllernaaftaan dieopperfi:eGodddijke Vol-
m39ktheyd kornen ,'dewdke, .dewijl ze alleree.l1toudigftis, ,geene,t'z,a-
tn~nQ~l1inginh~(e'qenkJng t~tilt,etd{a&. '.11'., c ..L.·

~_!O,: Maar di~houd;ur~ vele.m~nfche6in dezc/taak in:ZQJ:8'CftkOln~
~r, d~t,~e;,niet el1letten'op ae, vetfeheyde gefreld~ydder hedJenen.
in 't een of't an~er Dier, nog ook op de regelen der beweging, de-

.welke
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we*e ze, Hev:cr:~n,~¢I):wj"d .wille!) flaan·)· dim. zig daarVlas bedienen,
om der, Dierep werkingeh, naaukeurigerte, leOJ!enkennen : Daar het
immers buyten alle tegenfpraak is, dat 'er ee~ andel'geael en fchikking
der leden in deze Dieren, en een ander in andere gevonden word: En
men kan ook niet omkennen, dat hier de vee1heyd en overvloed der
Dierlijke Geefren of zenuwzappen, elders derzclvel" gebrek de bewe.•
ging of voortzet of vertraagt.

3I" Weshalven is hettevergeefi uyt zommige, naar den uyterlijken
fchijn, vernufdge werkingen tc willen bdluyten, dat die uyt'ecnig re-
ddijk biginlfe1 voonfpruyten, Jt geen der Dieren lighamen zoodanig
bewanen zou, dat het te ge1ijk tat dezelve behoord ; .want :zelvsdic
eenvormige wijze, en die van op eene en dezelvemanier te w4dken,ge-
tuygt overvlaedig ,dat zy veeleer door hare dommekragt .cengeweld
aangedreven warden) dm datzy dez.elvewerkingen daoi"'cenredelijk
en vry beginffel, dat haar ingefchapenzy, eerft by haar zelvenopma~
ken, 't geen egter zelvs in den allerplompfren en angeachtfrcn menfch
kan befpeurt worden.

32.. Maar wie zal zig overdeze;meefterli}k gewrogte van zeUsbewc-
:gende werktuygen C~ullts' datm,en~in· derzelver beweging vele dingen
on.twaarword, dewelke volgeus de regels der Natuur, die we dus ver-
r~:,~rziep, h~bbe!l,.niet verk.1a.tr<.l:konnen, ,worden )meer vel'wonde...

. ren'? die maar alleenliikd¢6Qgen,iijnsverftands op God, den Voort-
brenger aller beweeging, en aIwijzenKonfrenaar llaan wiI. Ik [preek
nu ni~t eens van die' zwariglli:deo, deweIke diegenen noodzakelijk op
hurinen hals halen , .dievanig~Mgtenzijn"datrhen aan ile BeefteneCRe
redc;:, {choon vap minderehoeJanigh¢yd~s '.die ,vanden merifch be-
hoard toe te fchrijvCiIl, Zkdell Heer .Antoni k- Grand.,.als oak den
Maker vap het boek~ ~ La BefJetransforml en m;fhine: dat is " Bet
1Jeeft herfthafen tDt ~en ·k~tJfttl1Jg. .

.3l.QP (leze Wijze~.'iOr~<:n<ie,Lighamen gfregeert, maar de andere
(J!d.le.r9.ffi.~.i~l@g~.••.da..;lfwc.Yanl1e~ro~nh~n, betreft de Gee~en.
of 4te redell}keSc,hfp-~erel'. :D~ ifcl"l.ikklDgwi! hy dan ook ftandvafbg-
lijk za09anig t~ ~i~;;~,_Geeften NatHur tnedebrengt. Des onder...
houd hy hun Of die wy:l.e -' 'fILOc.eyti (opdat ik met bet gemeen fpreek)
4).hlmne w¢rkmgel1 " ,~Q kadmt daar lnedeovpr een, zoo dat noghun-
lle~ry~yd~lliggew!Uq,jl}og~daan werd, nog Gods zeer kragtdadige
werkingq~n bellie.ritlg ~gterook·.t61¢urgtfreld 'kan worden. .
. ;34.'. VQ(-d~f$~eef~ hji ;dc:Ge~en 'r:pJelijke Wettin voor.gefchrevetl,en
mgepren~,' ,dQQf! ",dker middel by van nun 'als een' Heer, Schepper,

H ::. Wet-
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Wergever, Hoogfie goed' en!:; heeft willen crkend werden. .Van weI':'
ke' betrekking>in, hare;ord'er tot God wydadelijk meerzuUen fprekcn;
Het is hier genoeg te befluyten, datdie tweederley byzondereorder,
die de Lighamen ell Gcefien voorgcfchrevel1 is, ingeenen decle tegen
die andere Algemeene ftrijdende is, maar onder dezclve moct geffe1d
worden, en dienvolgends moet het am Gods vryheyd l1ytkragt fijns
vermogens overgelaten worden, het Schepzel die volmaakthedcn in het
willen zelvs·, dat hy hem gehoor~am of nkt, te geven of niet te ge.,.
ven, nadat de 1z1gemeenefcbikking dat fcheen te vereyrc:hen.

3 ) ; De Eerjle Scheppittg nu vorders del' dingen en hare Befiiering,
die we gezien heboondaar ookop te volgen, en bef1endig te zijn., word
noodzakelijk van Gods A'LOMTEGENWOORDIGHEYD'
zelve vergeze1fchapt : welkt: dies~alvcn ,',(getijk cene iege1ijke tegen.
U'oordigheyd)J; Clene:b.etrekking,'~~enc1,toll and~e, WeU!ZJ 'J .' t zy. die'
Lighamen ,'tzy,dle Gecll:cn2uJn,c" . ", "

36. De Te.genwoordigheyd derLighamen bell:aat in eene wederzij4{che
aanroering. Maar de Geeften zijn by elkanderen tegenwoordig door eene-
ondcrling.e werkzaamheyd ,·gelijk 't IMthunne Naturn overeenkomen-
de is, zulks, dat zehet zelveverjltJa1t, en h<ltze1vewillen, en ovCr-~
zulks in eenen hetu!ve vrJ01'werp. te;z~men be.zigzijn?Hft'rom'Ouyt
hunne tegenwoordighCJd nootwclidig eenc werkzaamheyd in " WeUte
zelvs de gemeene manier van fpreeken m~debrellgt, waardoor iemand
van .~en'tegen'Ul()D~dig, datis, ~an een 01tv~t:('(lal.t,gemoed word,gezegt-
toe ZlJI). 8yde Llghamen nU1.1Jndezelve zoodal1Ig tegenwoord;g, ge-
lijkwe HOO£d'/VLen IX;§. 4'1" hebben d.oen zien. . "

37; Wanneerdan God gezegtword .AlomtegenwtJordij; ,zoo ,word
:>cr in tweederleJ op'l.igt eene zekere~ekking tot anderedi~gen bftyteri:
hem te verll:aan·gegeven: Ten deelt m zoo ·verre de naamvan tegen-
'Woordigheyd zelvs tot andere Wezens moet betrokken worden, dewel'"
ke uyt ,kragt fijner Magt ~anwezigzijh': Ten ,aeele-voor z()o verre die
D3am 111 eene fzamcnftel1mg koomt met het woord atom, 't welk het
heclal of de Wen-eld bdeekend, en die bygevoJg eerft moetbegrepen
werden gefchapen te zijn ,zoo Godby dczelve tegenwoordig, en over
deze1veheerfchende moet gezegt werden te zijn.

38. God nu is zoodanig .A{()mtegenwoordig, gelijk .met fijne Natuur
overeenkoomt, welke we hoven gezien heboen Denkende te zijn :. d~s'
zal hy by dedingen doorfijn Verjanderi,Wfl tegenwoordig,zijn.· ,

,39. Aan het Goddclijk Verftandzijn aIledingen tegenwoordig" ill
zpoverrederzelver, denkbeelden ,hem door en doot 6ekend, 2ijn, en

wets,
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niets voor fijne oogen verborgen is " maar zelvs, de geheymfie ,zaken
voor deze1veopen leggen. En aangezien hy weet, dat aile die dingen,
daar we' van leggen, gclijk. door Gjne ganfch vrye \vilbkeu£ befloten)
alzoo door derlelver kragtdadigheyd voortgebragt, ja oak gefi:adig der"-
zelvcr in hare duuring behoeftig:;:.ijn, zoo werd een iegelijk oadelijk ont-
waar, hodnniglijk hy ooktel1 opzigte GjnsWits. by dezelve tegenwoor~

di~~; AUe welke dingen byaldien die niet noodzakelijk. medcbrengen~
dat God door fijnWez.en Alomtegenwoordig is, zoo weet ik niet, wat
door Wezen' verfi:aal1moetworden. Want het is buyten twijflel, dat
dir, Wezen nooit,eenige Uytflrekking ofuytfPreyding door aile dingen toe-
taten kan, als welke deszelvs baarb1ijkelijke eJndigheyd en onvo/maakt.,.
heyd invoeren zoude; aangeziel1'er eengededtevanGodin deze) een,
ander 41·eene andere plaats en zOO ·voarts, zijnzoude.; of men zoude
meer Wezefis in God maetenvcrzieren.

4L lk zwijge, hoe jammerlijk opdie wijze Gods Alomtegenwoor-
digheyd tcr befpotting van dartele en met den Godsdienfi lagchende
verlbnden blood geUdd word; Die dadelijk voor de.kheeoen zulIell
werpen~ Dat 'er een'{ighaam. in ten /ighaam gegevm 'Word, en eme door-
dringing der afmcretingen ;, Dar,het'onqndige grooter ali het oneyndige is,
D« GoJ.;:groottr dan h;z.e/vis, en aathJ met deu/ve Mai e7Jenmatig
en' niet evenmatig e1f~ if. ' Maar die ligtelijk ontweeken. enafgekeera
worden door het denkbeeld der Alomtcgenwoordigheyd" dat:met Gods
Natuur gelijkvormig is, ~t geen we ter hand geUdd hebben. . ..

42... Vor.dersblij\(t terfrond uyt deze zelveAlomtegenwoordighcyd de
ongefchiktheyd'der genen,· die Gods W czeo ,in den Hemel plaatzeo,
en in dcozHven opfluytcn, en eene werking op het afgelegene verziereo,
welke door Gjne kragt, voorzienigheyd" en gUll{j; laude gefehieden.
Socinus in fragm. Cateeh. prior. Cap. II. part. I; p. 159. & contra
Francifc. Davidis de jovoe .. C. Cap~ 2.4. ut &;Remonfirantes in Apo!'
c. 3.
'4l' Want Go.qs Wezen kari mg nn fijne KenoHfe-, Ma:gt, en

Holpeooit afgefeheurd werden, gelijk we gezien hebben; Nog daar
kan eeoige werking- op hetofgi/egene irr \Vatvoor zaken Qathet 'ookzou-
de magen wezen ,. gegeven worden: want de Lighamen, die malkan-
deren. fchijnen te liewegen., en egter niet aan te raken " vcroorzaken
erne' beweging in de tun-chen beyden' leggende lighamen, v~n welke
een iegelijKdie aan fijne naafHeggende meaedeeld. Maar ook d'e,Gee-
ftenmoeten daar geagt werden tc zijn, alwaar zewerken,ovtrmits~er '

H ~ geen;
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geen ander alWIMr van bun van OilS bedagt'kanwerden. Maar God is
ten hoogfren en ten.iimigfren by alle dingen tegenwoordig t als dewe1-
k~ in hem 2.i;nJ bewogcn worden J en leven J dat we nu gezien heb-
ben. .

44. Wanneer nu God in den Hemel gezegt word te zijn, van dalt
ODS' te verhooroo ,en een gunfHg oog op ons teflaan; Zoo wil dat
niet t&kennen geven, dat hy daar in ten aanzien ftjns Wezcnsopge-
{loteh word, maar clat hy claarzig zelven Vannaby van de redclijkeSchep-
zelen willateh genieten, zoo dat dit voorregt z..elvJ, dat de Hemel in
dezen deele boven de Aarcle heeft, van de betooning van GodJ Magt
en Goedheyd voordkoomt, dewelke ll1aargefchiet J en zig daar uyt op-
daet en ontdekt. .

4)' En hierom. trekthyde Heydenen door {ijne weIdadig.heyd naar
om haag toe, ;dewijl hY'z.ig,m~~" ~onbetuygtlaat ;dewdke .daar,..
om aLJdoor eene z..ekere lelding en beJfier derNatuitr, immers det "loor,..
zienigheyd, z..ig in hunne gebeden niet naar het Capitool, mlltJr naar den
Hemel hebben gekeerd, 't geen haar T,rtulliamtJ in 1ijneVerant'Woording
voor dcmboeg werpt. ....' "

46. Nog Gods Betamelijkheyd en.Heyligheyd 'zuUen ineteenige on,.
gevoegelijkheyd belaft werden, indienmeli freld. dOlthy ook in verag.
te, ja vuyle dingen met {ljn Wezen tegemvoordig is! Wei hoe? Pall:
hem dit minder) dan diedingen te behlmdelen) dewelke door fijne ma!!
aanwezig zijn? '. . .

47. Maar wie is,ook zoo dom van kop, en ~lomp van herHene~,
<tat hy mt!encn lOU " .. dat Gods ncusgaten be1edigr.worden door, dlc
deeltjen~; die de onze zoodanig aandOcn, dat we aari.frank dcnken?
Wieweet niet, dat het ruyken vanftank, ofhet zien van leelijkheyd,
aandoeningen zijn, 'U}'t eene zekere betrekking der lighamen onder el-
kanderen voordfpruytende? . .

48. Uyt diezdve regtzinnige bd'chrij.ingdc:r Alomtegenwoordig-
heyd Gods, deweIke we voor af hebben laten gaan, blijkt ook vomLt
hoe ~~;M~' te gelijk en·"flt.~nt" dat is, hoe weynig het iemand li die
zig vaOl ClenehGodgel~erden en WijJgeer uytgeevt, pa{t, te zeggen,
enfraande ·tt willen houden', dat GoosAlomtegell1.woardigheyd aan je-
mand vaneene Mellfchelijlre Natuur mededeelbaar, of met derdaa:d
me.degededdis., ~tgeen immers 'van geen· gezond oorckd bezeftkan
wer~erf? dewijl c:vcndaardoor het SGheptel .infijnen S,hepp.er :venn-
:mderd ,zoudewerden. <.' .

49; Maat' oak die genen, die ter fraving van Godsonmetelijkheyd
cen
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een verdigtzel van.tuf[chenwytte1fs, die zy ingebeelde noemen; meenen
noodig te zijn, indicn ze eyndeli;k cens leerden wijs worden, en hun-
ne vooroordeelige gedagten nederleggen, zouden ligtelijk bevroeden,
dat ze met ecnen zeer grooten ernfi en drivt voor een niet pleyten.

')0. Want wat ishet doeh, daar zy met zoo ve1eangfivalligheyd naar
zoeken? Is het itt of is het niet? On trent dit kan immers geen tegen.;.
woordigheydgegeven werden, inzonderheyd daar hier gefproken word
vaneene alomtegenwoDrdigheyd. Wat dan? Zoo het iet is, zalhet of
een lighaam of een Geeff zijn, want cen derde zoort van zaken is ons
ten minfien als nag niet bekend. Vergelijk Hoofd. L Dog wy fiaan
toe, dat hy by beyden tegenwoordig is, omdat tot ~ ~;J:iet Geheelal
beyde dat zoort van zaken b!:hoort: Of dit zullenze ~ermitfchien nog
op hebben, dat het eene denkwijze derzelve is; Maar dat God .oak hier
by tegenwoOrdig is, ontkennen wy niet, maar op die wijze, als we
gezegt hebben, dat hy de Redens-Wez.ens van te voren weet Hoafd. IX.
ZJ;. u: waarom ~rniet~ b~vefiigt, Ji~ God daar medijne mal! te~en-
woordtg zegne zt,n, mdlen ~er cen ltghaam by was: welke "PJlV¢U~'",
toevl~gt ten 4ieneynd:e~ {cbijndveg:onnen te zijn " opdaq:.iridien
.t\lUfcliien: 'femand' vroeg, : of God op dezelve wijze (indienby
daarom dan al alomtegenwoordig heeten. moefi )bydie'verzierde '~uf-
fchenwijttenl, a\s by in der daad aaawezige dingen,. tegenwoordig is;
hem een zeker wolkje voor deoogen geWorpen' werde; maar dat word
met het minfie wind;e weggeblazen. ' ". '
, }I. Malll"1zUllen.~.czegg~n, deWerrdd is,eyndig! W:ei-watvloer.d

daaruyt v40rt?·, D1N~lleenhjk,~hrceneiaak) dewelke'hy eyndi~
;.efthapen heeft door G,ne OneyndtgeMagt (dewe1ke zelvs tot het on-
<lerhoudenvan het geringHe itofje v.annoOden is) uyt .kragt van' deze};-
vee.en verder aanwezen en werking hyzet, zoodanig, dat. aan fijneal-
lerkragtdadigHe en itmigfremagt zoo vele.dingen, .afs ~er,,::nmwezigzijn)
verfdiU.1digt.zijn" dat ze blijven duuren; Maadk' beddemy niet in ,
dat iemand 'r.al~~gen ~.dat hy alle:fijne rnagt. te kofie g~legt 'enuy~ge-
put;heeft. , ,met: .-et; S41eppen'.dezer: W orrelLt. :.' .'

)2. ~tWe1k zoo niet ztjride,.~~.noodZakclijk, tlittftjne-Oneyn'"
d~gheydzoo wel als 6jne Onmetelijk1leyd 'geexre1lfhrenk liJden', indicn,
ll,\~y.t(ln. 'z,ig .z(l~,'le~'Iby :de.werreld lI11eenlijk;'tegJnwoordig begre~n
wqJ:~t~,,~jll;:;j .,dn:.~ ieync1lpa1en' .heeft"zonact welke zyzelvs.ntet
g~fcq~'1)~de ,worden.' Waaromhetee.peydele 'vree~eis,die'hun,
wijs Iha~~~;·dat:Gods Tegenwoo~digheyd ingetrokkenword ,zoo'Ze
door dergel~\re'wijd-uytgeffrekte ver,(Jigtze1engeen' l'uymtekrijgt) of,

dat
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d~t God in deze,Wei:re1d als in eene .plaatsingefioten 'is; 1< ,

)3. Des ish} inkr~~t en'n~t;in gr~~tte onmetelijk, zegtAuguftinus
te regt, en alleGeefrehJk en LtghameltJk Schepzel word door fijm:kragt
en tegcnwoordigheyd omvat; Het word omvat, zeg'ik, maar het om-
v~ ielvsGod niet; .want 'fijne NatJmr van zigzelve magtig, ,'heett
l11ets,van ons van nooden. -Maar datd~ Schepzelenallc oogctlblikken
Gods dragende kragt en hand van.doen hcbben., hebbenwy hi<,:rvoreR
betoogt. Derhalven marten ze in hem gezegt werden·te zijn, en dit is
de reden, waarom de Hebreen God t:::llPtJ eetle .Plaats.en p,Vo eene woo-
ninge noemen.

H. Maarvergun my ook eens-re vragen., of 'et voar de Sch~~tlge
per Werreld· diergelijke wijttcnsnoodzake1ijk gewceft zijn, wt-\ke·GQd
zonde bdlaan" bpdathy- dan ,ap die wijze alomtegenwoordig zou 'bcgre-
penwerd~? Diezegt van i~,maakt ~.e·wijttens f:u~ig;·,en.bygcvolg
eeoe .eeuwlgeftoffe; aangezlen een wIJtte geen met 15, maar vail een
lighaam niet dan in naam verfchild, want zy zijn beyden uytgeftrekt;
AU!lVt?Orooraeelen ftoren wy ons nkt!· Des bd1uyt ik, dat,~yaldien
GtuLvaneeuwigheyd af zoodanig aanwezig geweeft:is), dat hy'geene
wijtte 'of p1aatsvan nooden hecft Konneh, hebbcn', hy fijn Weztn·ver.;.
.onge1ijkt en tc kQr~.doet ,die 'ftaand; houd, dat hy na de Schtl'pillg
;d60r plaatzen en Wl}ttens, zelvs vetZlerde) .uytgeftrck~ moet wezen)
zoo hy alomtegenwoordig wil zijn.

) ) . Want hy hecft niet het minftellvan 'GjlleVelmaaktheydverlo-
'ren, :mldat hy die dil1ge~~ dewelke: er nu zijn, gefchapen heett ,'maar
dQar IS maar eene uyterltlkebcnammg, vllnde Schepzclen.bygekomen;
Zeer wel koomt hier tel' fneedehet zeggen van Tertullianus tegen Pra-
neas: VO(Jr de Scheppingaller dingen,wasGod aileen r.elvs dg e~
mrreld en Plaats) en alles. £ndaauoehehoord ook dit van Diony-
,fius Carthufianus : ,Zeg dog .waar tWas by doen ,als ~er bu}tenhem.'nieu
,was ?Toen WIIS by, allar hy:mtiJ, ,in :z:.ig, dewijl h} 'Z-igz.elven ge •.
noegVJam is. Daar oak {\:ugufrinus op dodd ,in fijn Boek aan Dar-
dalllisHoofd. XVIII. wanneerhy by de fpreekwijze) dat(Jpd avera} le-
heel is, gevoegt hecfi, in':z:.ig:z:.elven. ' ,

56 .. Daar is nog overig,l da: we uyt Gods Bet:ekking tot de Schepze-:-
)en, ,Ill d~tzelver v-,>ordbrengmg, Qnderhou4111g,'cn 'VCrfCMy.d~Be-
:fiiering ook fijndVaarh~d, als mede fijne:(!Juel!l7eyd()r.-mtkon~l.~aar
,ikvedl:a hier.die twee volmaakthe<len'niet, gelijk'di'e itl;~~ \,al1NiJ-
tuur ~ijl1, zander eenig opzigt tot andere dingen, ,'ih21GO -verrehy na"
ftlelijk zig zelv.~n'aileen kennende, cen .aenkbeeld fijns zelvs, als van

bet
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het anerv()l~~:ltt~e,e~A.rl~ergel~kza1ig~e,WeZbf ~ ,heefi, in ee~eh'
OvernatUurRtihdlseh ~11t, 'wllat'noor 3ltgene waarg~egt 'word te ZIJ1l,
dat'met lii:i:vetftand: ovei'eerikooritt.. Want als'zoQaanigen hebben we'
GOd \>efch~uwt, •als we van het Gotide1ijkVerfrand gehandeld hebben
Hocifc;l.,1X.§.IO. en voJgende. Enwehebbenhier'ookhetoog niet
op'fijneW4c'lYogt;gheyd t want dezc vooronderfield eene\Vet en dettel·
Vfl' i)iftelling','daarwe daarna van fpreken ~li1fen. , " '

~:' ~~w~{£eo~:~v~o~e,~=~= ~~~ n~:~~a~~:~~,
eenkomende t,nefHe'denkbeelden aangaande de betooriing ftjner"H,eer-,
1ijkheyd'in dezdve'door Gjn' Befiuyt vaR:geR:dd',· iOodanig:pfrhaptn
httft '. 'en:tl\e~:dle huhne 'wijztondetho~d;d~ dic nooit i'f!alfCf1 wer-
den, dat:iil: iGoetsJGlOij en Heerlijkheyd niet uytdhlk~nde';:iofrdcze
niet naar waarde voor oogen ftellende.' ': '

58. Waar uyt voigt, dat onze geeR:, die zakcn behoorlijk onder
malkanderen ve~gelijken~ ,e~fc4ikKenge, , ni~.anders dan ten vollen
vanderzelver wa'atheyd Yerzeketd 2:ijnkan:Des 'is het Gekkenwerk in
A~emeene. dingen uyt te weyde~, en z~ ceI\ ander riclttfnoer v~n'~~,

~~~:tf~;~~~~;)~~ie~:~~1~~~~~~;:n~'~~:~'
~~ri1~:U~.~~;~,~;,r,~¥h~;f~~J~~\:~lh~,-
ovetttiyg~n ·,"·gelij~JtNtlt.tfar des veri'l:ands'dat lijden Jc~n, doorder-,
zelY, 'er,'be,vatdnt7narndijk ~ :'welke ,voe die.minder duv,ftemeyd, en ver-
waiTffiH li.wPP~~\Q6·~W ~t~(in, rge~tli~~-~~ ,·'It j' Qm
eeriOo~~{;C"rte ~~~li ,ea;~fl¥kt~i~ri': ,w:ijt, !uyt (lit:v=l.~thYt,
~"geert lfJ,y:FtfPftt7i-,~ner:·a~!lnbemen. ; "DC$'z:}1of eeoc' 'kl~ en,
duydelijke bevcttting '~erzaKe';'yOtgins' de'v~n N'iiutire ingeft'hape'
Denkbeelden het rigtfnOei' ems hondigen oordeels.zijn , ,of daar is gee-
ne,ze~etheyd te yinderi;~,:"anthybrengt in plaats .van Annvoord bet
6efchiJ ~elve't~ herde, diC'meend, J~t degrppd~a$ vanzekerheyd
eeoc ~verec1?:~?tttftedes·.o~r~~1s~ met'de zake~jk~tr,dder dingen.
, S9. A~deGDtltG~~dJjeJdmoCtmen gehJkcn .~oelen hebben~

Want wannee,r we"dl~agtet Gods' andere Volmaaktliederi aanhegten,
ibb willen we -dieNiJt:uJIrlij~e en volflrekte niet ;. waar door, gelijk hy
a1l~t,naaktft ,is, .hy ~po.iig zelY~alleF" z~anig wi', goeakeurd,
en. 'lnlig"~r~R: ~nder eemge gatlagmg!>p dedingCn.buyten en,behal•.
Yen hem~ Zie Hdofd. IX. '§. 32.. envotgende.' . . ' , ,"

60. ?'1aardie GoedhIJd, waar door hy zig zelveJ;laan<.deSt~zeteJt
I heeft
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heeft willm mede4re/en;mc~hun~~vpo.rlchij" tc brcnB~~~~,~O?dat'!igte'
ondcl'hotld..C.ll.". ; J..~.~q.e.~3111~,hy .. ~.,LJ.ngc.\\..,114hc.e~t,. '.c.11 w.,11.. Je. t.~J~ E,ere.

, waaron,l dqe,,~ .om Al~rcden goedgezegt. \y'orden,' .Ofl1aa~1#.y ~~-,
nig aanw,ezigzijn. Met een woord, die Gocdhcyd Gods bre~~e.
de, dar hy.dc oorfprong en oorza~ van aIle ~elijkhey<i, goe<lhey4,
e~4er~e~v~trappen, in d~gefch;lpe ·9iog~~;is i;, Ml\at: ~gt»tfth,TIfJr;
magtige oorzaak: bmclatgedwP~.e t;lqeahey,J.,:Ciioet!Per.d'", d;, fJ;etuj~
~g z.e/vev09r4(oo~~,P,oFdheydjteju!ee.fe;,~,brpaa/.deG~4fit14,(J~d•••
heyd, ,::.ona,r.!'U{e(k~de:Gfie4~eJd van ~zr.J1Jf,verfphe1;4e.::.o~de %J,j1J.~
ganfrh niet overeenkomende met ClodsGoe4hp}d is.;:,gelij~.de Heer Poiret
Cog!t • .aat.;.p., H~' fray:,r~deneerd~ .•~ Gem di~~ejn ~ nemen;
moeften,) die zig l,ier,ontzi~n aande, S94epz~n, eCluge.G9¢dheyd C1l::
zak~lij~hey(l'",,vap.§H~ ~*.taf~aogel1~~+ y.ermetfli"t;~~J:IelJig-{chell"
diglijk toe tefchrijven~, . .~';)\I'jH-:;; 1GOY '~', . ",~

" >; i~·l:,;l~.~ ,t).

',,~,_ ..1;·tO:O,F Q;,.•·.pE.J~"L.,.'x It 'j,:

~ "'. ,<.

i ;"" :',~'l~:':;...•.{. 1)-; ~<;.\ ;::;. ,~u~':~C),'i ,:~~:..", 'j;_ .• r)itL.:~L.{.

ViIII·den ,tMN#','I1ttleJ'i.!Z-'J: eirfNn,jth!I!~~c'en:V.,",
.(;<.J': .'i' ';!,-'; ..,): ')!,',)'~n:t£ ~:"::."'r ,;,i',~::;': '..•·Hl)_~ ';,:,,:":"~{.;'j'

~'"A~'i~~~:'~~~~~(lo:lt~~~;
!'1aar.na4em~ 'hy' ,daf" g,eenbeH()Or!'i~~J!>r v3:?iW;~g~c:n,ik~~,'!i';'r'
9i",c;dhl,OU,' a.l. 'W~,;~dm",'t,.'A"~.;~',~9i.,~~~.~...}lijW, J',~, .'jge'CORh',1 lJ1,~W:J,l, 0:, I:~."was,. ~~,J1oodig'... at on9Cran'd¢ft S~~p;ele~~Rri.Qerheiil :z<Wl,liJIHg~
ge~d~ ~\Vier¥~n~t:qefe~e.op.eenef~~geC1lJle;.~~ q~'Sd1ep,,"
pers~eantwoOrdenae WIJze, ontr.entAlJe,S'(hep~zig,tiezlg hle1den~
.i..Bier toe nukonc:ien'lliet,dan Re4elijke $~pze~en ~q':1aamzijn,

dewe1keen door hun Ye1j1and (lit eynde .en oopk. 't welk ~od zig
in 'der dingenfchikking, .en orqer, Vc~rge.neld~a4··,. ,bevatten, ,e~h~,
zelve door hunnenJ111, 'tot God, ~ hlly'~bren~Dz~~~n., Wan~ Zoo
}ergce~ geefienwaren, zoudehyniet,Qe min£kglory vanhe~ lhgten
fijner werl<enwegdragen;. want nademaal die niet wc:ten,. dar zy ZijOi
~oo.zouden ze ook gcenzins van hunnen Maker konnen getuygen a en,
zoodoende zoude hy alles te vergeefs gemaakt hebben, jamen IOU ge-
noo.d~a~t. zijn' te zeggen,J ~t. hYdOOr eenel5linde.:dritt.~n per v,er-
voerd W35, om met eenen ,vrugteloozen arbeyd een4Qerwijft jtuk-weti.s '
voord.te beengen.. "

, ~ , 31 Maar
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;'j("~'!5'Maorbl~nPhj..nok)ac j 19~jtmQlHa~:tlan;JeLiiht11Hen:'nlet
~oonen -!t~r»H1J1~. 'ien.~',z:'.~.'it.·.Ji.••..:.~z.e.'~~el~....;."..,ciQor..' '. . de oefch....0..uw"ing
4l:S;~e1V1efI gOcdhcrd QOtw.Ci. OlHiT·~~Qr,hvennaakt:.~nt:Ien
;.Y01:«n~t!,7JI01YaS ·hat.petame1ijk~i~~ee~,~~lt,~~jqt
t.YmdiP ,1"'a<it1~lke'rltt\lfche~~c¥~~:dh~(li¥.erigi:llig"
-hNJldtlda~<Jie~n~gplJNrt,bUlll~b.tZQt1;.~~.~~;~~ .~
~ ulC:itc~1lI1 ~, E.ewemGmahey;droPfff)b$l1fl'(1ll~t.~:. ,;C>J,' ·4~.;
.,11*'i!?eSf he§(t ~ct;de GoddcrJijke<)W>ijsll~Aiehaagt;;: duf.d_gC'~qrCe\o
niging tuffchen de Lighamen .en :.de·qee'tcl,:.te. 4tellcn·,.wna1<door dit
%O\ldekonnengtkhieden. Die V'eremighlgidsia;lnmerk.d~.;n ·den
1J(cnfrlt,.., dawe~~uy,t;.~weedcr1eySelffiandig~~fiaande , .•een ~enig
ge.ft~hlytmaa~ ': ~~e.en'be. q\lMm~iSt.ide,kr~g~"fijns geefrs~e:gebruy.:.
ken ·,;om Gcbd,mfijnet;.aaR~d. te .befChoU\VCtl" en~;;O,ver,ae
:'A:ijlcfc~oonheyd.,der gehieJalordc:hin~·te;verwondeten;'/'mer~toe-
.givte· van .'eene. hanelijkervreugde', .dat, bem'" door .de· gemeenfcll:lfl
lij~s lighaams.metdc andere;, fiet' gebmykder overige des.tfl;klaarlikr
.Ll.;"e ,'. . , .,. .,' " . , .' '1' 't"'VJ J'" • ,t.. '.. ;-.. .'. ......- -~<. • • ~ •. _; '-" I •

$•. Hierol1\ Qaat;;>,dat. zeggm :ftDiLv~ Op.., voeteJ!l :; ."Z_.':{~
f,Hn~\.nfche1ll~ ~!,/j,ntl:het;"uJAI~hieJen'" iJ..at.rk"'gAn"
ft~ {r0Jhe]l:i"iI//erJillg.n J:..onJ~'gI1tu,genUjn.tOH "tn .,ue.rijkdommen
Ufl4m.lI_;~"1i uJ'Wm,in:.t~14It1Ptle"'te..htniJe1f;.f_·M..n. ,~t.Geen. de
Digter; ook"tt),kcnnlm; ~')'waRneerlty.den Menfch een Heyliger
Die~&iln;de'and,* roemd tc ,zijn ~: en. dat.hy eencnhoogerengeelfbe-
zittenile, bet ge{,iea ovetdeiandere, kan,tloereJl •. Aangaande.de,wijze
.zelve:nu:r&;-,;'VUleeniging~Aen 'Meafdh:. war.:men ge1'Qelentnoet ,..0£
<lie,NatuurJijkofZ~lij-'i.; ··of'li'rRer'Bow" ••Jtatuurrijk is "herhalcn we
nu.niet ,-:het gene Hoof(l. VI. gezegtis.

6•. Hieruyt blijkt,:: wafantwoord'er moet gegeven werden op het
Y1j(JIIg-B:uIt.:.of aile.~dingen gemtlakt djn .ten gtfllJllen 'Wm,den,Menfth l
'tWelkwiczen zin en\f.Deteekeningdmmers"niet, hdlhendcan '~'. dat. de;
MenfcQ heJ,('1nae en. o~k lis, i'\oint'NeJ,k 6iOdiJ~miPnmtujk.de ·o~e:1
rige ding~.gef(h3pen zou~1ie.blxh;~wantdatJk!angeeolu\ter:zijn, dan
Gods. eyge Glory.' en Eere', om welke .ook de Menfc,hzdvs gcfchapcn
is, ten.q,ywe willetT,'dat God in Gjne werkipgen van een antler voor-
w~rp,dal1'van zig zelven.bewogenen Iflangezetwerd" 't geen .nu mecr
dage<:nsontzenuwtcm;.ovqhoopgeworpen is'. ' . .i.. /

.'/•.,Derbalven zal 0p dezewijze het; V-raaggefchil te verftaan zijn ~ d:w
d~Glory,'aewe1ke God in de andere Schepzelen heeftwilleA laten hlij!.
ken, hem van niets anders, dan vanden Menfth heen konnen i toegt;-

I 2. bragt
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'~werd~n;J 'diedaar,n:dc:oyerige;dingen\ tot:-hu:n.negdnyken .on
ovcibrengen, 'l:gCen.!:.aaren:~igds!, A1waar,·egtet'Mllite met-
ken fiaat:. dat·die geBib}'kett nict, alleenlijk·n?@' #:,,01; ,JUn', tm>''$oode
van ~Lightwn. verfrrekkcn) gelijk als B: V,. de.fpijze is voori dcn.prylt, ,
het Iigt, yoor deoo~.enz. a/swei VllnJeZu!,; Zulksdat Y'IUnClfte

~C' zaak veelerhande 'gebmy-lcerizijn;koJlnen, dewe1keoveriulks'-
plaatS hebben konnen in taken, • die we miet'tet degci'l rdooizien·en bIIo
grijpen, indien '/,1 onsaltoouer·erkentenisien prijzing der~e
en onuytputtetijke maet des S-cheppersopbeuren.' '.

8. Zoo dat hetderhalven ,niet noodig is ter bereyking ,van dat-eyn~
a11cs. dat in fit Geheelal ..rerva., word'. ' metons .LigJiiw", ook·te 'ge-
bruyken, omdat immers\, ,indien' we,nietverder komeu;.konnm·~\·of
-ailehJ~f1#W' e,ndms nict,ier ;degert begr.ijpcn·., even, daar .door .zeJvs
-tl~tans heJr;Algrgneen ~ip; ijjnfdr.ngt :blipt:t ·,Gpdat: .• e:Gcids~
erlCennen, nadien "er Gjne Glory en cere. aange~en' is ,dat'~ndig¢
vernuften niet met den eerften opflag aUefijne werlien .doorgronden. "

9. ,En bier uyt fpruyt, eer ~lae':f'lh~Jvoon, dan d~t we al,tl fJ'QIti
l'Jrtgten 'V11It(Jf1J uWnt' gaegtm~ ~~n ,,!~ !r:~t JWY,' ~e.•
ven ons, zelven ,zoOd~ae, met,dle~g del- ot~ge ain~n'tol.
ODS " ·,aandm', 'CenigenGod ~den Sclrepper., \\wc:der:;,,;V'order-s:l:ooet
~cn bekennet,t', •datwede "JunJwe ey~aens dier zeer wijduy~rekte
bghamen, dIe In de Bovenmaanfche 'dUlgen ,aangemerktwordeD, of
zelvs:.n.og, niet' ORtdekt ,zijn, (dewij1 zeOHS. val1naby nietbetreff"en)
niet,bepalen konnen: des mocten ze aan;G:>d aUeen-/ die lliets te ver':":
geevs:tlmkt '; ,geHjk ze ;foor hcin .blOodegp.,. alzooov~n 'WOr.o.:
den., zoo lang i alswe claargecnczeei:erae~ kennis',van ,heIJben',fuaar
men moet ze niet loochenen! Ofhy dezelve 33ft ons,t'eenigel' tijdwit.
openbaren, dan ofhy.die dingen InUrchien' aan,andere GeefiCn tel'
riaaktefbefcbouwing lieen willen bloot fieUcn, weten wy.·vangetijkm
niet, maar~V:m deze iaanwezigc!ilingen zelvsobkkan del rcdemeu/ie;;.'
kersbe:Ouyten,Gan dit aileen J,dat,liitn. aamvemen,niet onmogelijk is. ' :

10. De';WiClTeldnuheeft nxt·uythetMenfche1ijk Gct1ajt ,altijdJ,.
z..,lve Inwoo1iJwsgezie!,; ofziet die nag, .maar' by beurteh,dm'de-.'
zen J' dan anderen, die iter-vende) en deze honne pltatzen vervulen ..•'
dIr, 't welk almede niet zon~er Wijsheyd~chiet, wantbeha1vm •••
Jere redenen (waar van het;hierge'1n,pas' geevtom te IPrekcn~"j%oO
leon ~t Aardrijk naaidijksgrootgenoegzijn, om aUediemenJchen,
die~ergeweefi: zijn, nog zijn ~ en {ban te komen , ·teontfaogen,. of
nyt harennaauwen khoot zoo e~e fchrikkeJijke ,mmnigte v~ VOOtraat

, I tc:
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Ie gtIijk:te vooricbijnbrengen." om die tevoedcn;t .~ Z1 God op ~~
ne;~wonc·'Wi;ze hittio;Vo8rZag. ',' .'
, ,11. Des trekken de ovenge, menfchen, zoo'vete .,'er· aanwezig ge-·

\1'e~ zijn, nog zijn, 'Of aanwezig zullen zijn', hunnen oorfprong van '
eenigen brjJen. en gemeenen Vaaer van, aUe. Het· gene. dC nette en
gefchikte:Teel-orderen fchakeling te, verfiaan geevt~ Want:dedagelijk-
{(he Ol1dervinding leerdons, .d3t het menfche1ijkgeflagt nog·aUengsjes.
tQenee.SJ.t,en .-aangroeyt, .gevol2elijk·.kart bet by eene. te. rug-telling tot
Gjnen fiam ofafKomft weder g.el>ragtworden. Uyteeneneenigen Vader,·
fpruyten zeer ve1eHuysgezinnen, (lie het Aardrijk vervull~n,. maar die,
lioe: verre ook uytgezet wordende. aile tot dien eene" t'huys gebJ:3gt :
weidenl' ', .. tt··

u.Dathelderen aUe~efchiS,t~boek~ft met'~~d~~~eVoor-.
betldcn op-. Vail de Heybgc zal iknu nlet fpreken ; namende gedcnk-
fchriften i aer Ongewijde Schrijvers dat overvloediglijk ..getUy~n ',' ala,
mcdeandere Voorbee1den " die in onze dagen ~beuren. Dat·Eutyehe,
c:en,TraDifch Vroa-menfcb, na dartig malengekraamtJte hebbcn, Vall'
tw.intigKinderen op-den' houtfiapel of bet lijkvuurgeb~gt,~ .••.grtutgt,
Hinius m Gjn II. Bock Hoofd. III.' Dat Artaxerxes (liygenaamt).·CJc.,
f:.tan. d, by fij!1ebywijven cxv Zonen, behalven nog drie uyt e~en:

. ~heeft ,verhaald ODS Jufiinus.. Van onzen 'tijd gclufi'het
my ~,te brengen J.C~l;, dew.fAke,HijI. S. & Eo'p. 17. verhaaldj.
dat lijne OvergrOCDtmoeder, overlede zijnde in het Jaar onzes Heere
1.P4. h~ ouderdoms LXX~VIIl. en haars ~eduwfchaps X~Il. ge-
Zlea beeft:, .of heert konnen Zlen voor hare afllJv~heyd 2.9 S. Kmderen
lIyt haar gefl'roten, 't geen ookop haar Graffiede te Parijs ·te Iezen is. .

13. II{zilt de moeyte niet ontzien, om de. bet;~in~ van ·den ze1-
ven, hoe dat het niet onmolielijk is, dat eene eenige fiam binnen niet
heel veel' jaren zeer wijd en zljd uytgezetwerd, hierte bocken. Staat
te1I~toe, ze~t hy, aat umana mttJijn dartitflejatw Kintieren begind te
If:ijgen~ en er 4fJt!!U:0lgens, ,im krfjgt, ,n. jj~ KinJeren 'eJJnldtome-
Imgti). lief., ",ZlI,il.,f q,t .ut. Ii",:BB N -E. .:AltJit, '.w tw"h,nderli ja.
reft verfthen.n vin ,tieni/wJll 'bonJcrtl.eluyi..millt'WWbtt-na-ofterkinds-
iinJeren, hon~wdd'fJun4 bet-ntl:.lI/ter/u'ndl- ii"ds-iinderen, tien tiuy-
~. na-afterkinds-kinderen,· dst]1Pl4ntrneve.n, hDnekra f1e71It1, tien,
l(~, hehhen. . .'\>;

l+Waar uyt men afnemen~, dat.,. niet tegenfiaande hetmen-o;'
{~helijk~enagt onmetelijk ver~enigy~ldigt is , .en nogdagelijks 'l'eI:me--'
rugvuldlgt word, de.vermemgvu)cbgmg egttr ze1veons tot den eerfieni

I 3 Menfc;l,a .
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Ment'Chhe~t1~ijtt:; mtnt~bb:men-hoogerop ,klimt,;.z~UllQt'get~aJtijd·'
kleynder worden, en moet eyndelijk noodzakelijk in, den'eerftew~nfch
fezamenloopen ::.Wanthoe veel duyzendmaal honderd duyzehtl men.
fthen.'er oo~ geft~ld wor~en,'geweefr .tezi;n, df aanwezig te zullen tijn,;.i
zoo worden. er met te mlrr;~~n,wte geteld ,..omd'a~ men :weeti,dat;.ttef'}
by':c:enen, ,den ,bytien~', handerd, by.~ondera~·d:lyzend, bydltyz~b~
duyzenden ) en zoo \,:oorts t gevoegt llJI1. VergeltJk Hoofdi 'HI: 17'i)I

.I).' :Maar 'byaldicnwe aan de.heytigeoprekening gdoof .flna.q.; ',z-oo'
zal het' nn nieteens vannooden zijn, datwe ons·hoofd metdena,.or~:
fching ,om dit zelve te bewi;zen, breken; want die fluyt', geJijlrklaar- ~
li;~aft~ meten is ,allede gefiagten,o.Zoo vdeals 'e~ tot onzen leevtijd;
toe vo()rby geloopen zijn, in eelle regte ncdcrdalende Iijn " binnen'.hn
getltl van.,ontrenti CXXX.:,. Want,v~,Adam tot Noach. ·woi.deno'er
nair; ltet.u~ifl"e m::Mbus,:, BMelt ~efl.rjteni gtteld ~ Ylll1 Noad~'
tot Abraliam oak ,tien: Dat zijn dan tw.intigG'efiagten>, dewelkeien'td ~
ti;d'van 1'000;aren uytmaken. Aangaande nu·het verJooE'dervolgen ••
de jarenalfchoon zelvs, iemand hier wat tegen in brengen wilde" zoo
ZIljhyrtgter g~' ·reden genoeghebberhOl1l Y~r te kOribcn1~'
wijzen) dat wy meer danhond'erdeh dartigGe£lagten van Adatti~
1i;n. ,'. " \ ' , ,: 1

16'. Ja ganfch ontwijffelbare Gefchigt-frukken toonen ook' rtteerett••..:
deels aan, ~an watvoor Opperhoofdenen Volkeren dezeen ~eneLan"
den eerfi: in bezitting gen,?men zijn, e!1wel van zulke, dlc:uyt he~
Ooften quamen. De zwangheyd nu, dIe men wegenS'tJe ..Ameri&anen
opperd, .hoe dat die, zoo.zy van dien eerfi:en menfch afgedaDidzi;ni
daar hebbeQ konncnkomen, daar America door zooeen' groote, en
wijde Zeevan het vafre Land afgefcheyden is, heefi: zoo veel niet om 't
iijf ,. als ze weI zoudekonnen fchi;nen te hebben.

17. Want de Beer Hugo de Groot heen aangetoond, dat ze uyt
Noorwegen hebben konnen komen in YOami-, gelegen naar het Noor- •
der gedeelte van America, van daar in Groenland; En,G. Hornius·,
( die ons in plaats van aUe anderenverfrrekken kan) betoogt inlib. QHtJ.\ 1

drip. de Origin • ..Americ. in,.'t breede,.dat, behalven verfcheydeVol ..
keren, die b)leva! uytEurope) Africa en Afia i11"America gekomeB
zijri; de Phocmers, Scythen ,cn Sil\Czen met 'lIoorbedagtenroad daar
in gedrongen zi;n: J3 dat ook de Ouden dikwils in America gerevft;..
hebben, hefiuyt hy l!-yt Plato, Elianus, ApulejllS, Seneca en ande-
reno V ordersalfchoon het niet. meer aan het vaneLand gehegt is ( het '.

·welk egter niet heel kIm hlijkt) zoo heefthet door verloop van Tij4
daar
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dl11U' van'·konnen afsciheurd worden, 'gelijk 'er meer zee-el1gtens 'of
itrilten:. allltngsjes.wij~er .,!ewotdeo :zijn, ·cnd~:Gefchigt;.en Aard-be:.
{tbrijversi·f·,zOOl oudews. ;ongere, getUygen vanheol veel· E.ylanden,
dewdke'door de kragt van' de Zee op nieus van een gereten zijn.

18.. Maar ·opdat we 'tot, den Eer/len Me1'Jfth wederkeeren :Dat deze
zoodanig gewiffelijk amwezig'geweeft is, bevefHgen daar en boven 'fiil-
ZWijgelis mctteene a1gem'eene.toeftemming.pyna aIle Heydenfche Volke.;..
ren ;.Wallt;niet,.ttgenftaande·zy daar'niets onderfcheydentlijk van 'ver-
halen kDnn~n·". zoo toond'egterhet gc:fc.hilzclvs onder hun wegens deQ
voorrang' des eerften oorfprongs:. middagklaar aan, dat zy het allevoor
eene vaftecar.ontwijtfe1ban: waarheyd gehouden hebbcn; dat het begin
en de oorfl'rong des ~fchen menfchelijken geOagts van ceneri e~nip
cerfien Menfdi rnoer.afgcleyd worden. Dat men terde:ttr~ake lez(fde
v~rzierdc bewij$reden~n·,.dewclke de Scythen)EID:ftenaars ,eh Atht.:.'
nienfers v:oorde oudbeyd. nunnes Volkselkom' ftrijd teli.erdec btengtft
by ,uJlinUl in fijn 11.Boek. . ,};',. .

. 1'9. Maar 'Utiedat D,kdie eerfteMenfch mag geweeft zijn';:'hetis-buy.·
ten tegenfpreken' , Jdat;hynietop dezelve wijze, . a1sWY.n1el1fcheR'~
clmda'agSomen oorfproogontfangen,voortgebragt is ;7W:tnt zao·velt<
als 'er"nu v.oortkomen:;,ii.e*li~dNrIktrNNntin .h&:"li.gt(,gebragt;
M1If}l'ltdia.l~_tde%aad, teelings.kragt, twct; byzofidere!perzonell
tot dar werk te zamcnloopende enz. vereyfchr worden, zoo blijktnu'
dadelijk .•, darcdiraUesin den eerflen Menfrh geen Rand heeft kOImen"
grijpen; ." ..' ,
:~lG;Di6Men[ch derhalven l ·dewelke in rang de Eer/ie gefteld word;

m.oet nietJbor Teeling gewonnen., .maar van God gefchapenzijn l dewijl
h}' rig fijn,eygen·wezen zelvs niet heefrkonnen geven·: Waar·uyt:wy'
hier'boveneen bewijs voor GodsA'anwezen gettokken'hebben ,. dewel:-
ke .noodzakelijk alsde Maker en. Werkmeefter van dien eerfren .Menfch
alleen overig blijvt. Aangezien'de waarheyddit Spi1'J(J%.1l zelvs ook afge-
perfrheeft, dat hy eenen eerften Menfch toeftond in jijneGtHlge/eerde
StaatkutJJigt Yerbande/ing, zoo 'zal eeniegelijk dadelijk:zien 'en ontwaar'
worden, 'dat' deze berooging: van haar byzonder gebruyk enklem 'nier
ontbl.oor is. De uyrvlugtennu, daarzig dat Godvergeten menfch van
2Mkr te bedienen " heb6en wy in 't vool'bygaan Hoord. VI. 16. I7~ af.•.
gefneden. . .

2.1. Daarzijn oak by de Heydenen .oudeoverblijfzeleovan 'waarheyd
aangaandeJ.e &hepping van eeneneerflen Menfth re vinden-. Wie weer
nier"J wat leldzamc gedagten dat het Heydenfch gemeene.Voij(~. Md

. ~heeft
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heeft van, Prometheus ;,aewd~reel1en MenfCh uJt 'ldey'~.edt zou~ge-
maakt hebben;~:'en dozmftjnen zoon.Deucalion, die'het'Menfmelijk
,ge£lagt,na dat het dooHenen aIgemeenenZondvlOet'omgekomeft:W:lS,
,,:eder uyt de be~de~en der groote Moeder zoude herfreld he~ben? .Die
ZIg met Democntus mgebeefd hebben, dat de menfchen ge1ijkalswor"
men"JI de .Aarde voortgekropen , :of-m~t· anderen ,.dat ze uJt aeul'lJe
als carnpernoeJjens. voort~proten zijrl, dwaaldeQ wctl \Y:zt verder: :van
bet fpoor der waarheyd af:,,"maar hadden ondertuffchen ditme't de an-
derengemeen, datze, als door e~ne dikke wolk ,nog he~n zageti ,dat
de eerfl:efroffe des menlchelijken ·lighaams uyt de aardegenomen geweefr
is, alfchoon zy de vormings-wijze niet winen. Des Will hun iie x.IIIIlc.

/ulv, nin Dnbeltena ,milar iJen4tZmdeJ Konjlentltlt'J. ,.,'
:'i}U.i Maari%:Y hebben d.oo~ansdie{preuke,::J(end'f4 2..elven ,ver ••

~loo&" wdkelf(fcltOQn:~ze.e~Yc:le:in.ckn.mHih.ijt)de..,i '\fanuer
-weynigen. egrer tOt.: zoo '€en'noodzakelijk gebi'uylf· aangewend Vo\~

want firaks zijn immers den genen, die zig zelven aJseenell menfdrbo-
!chout, tedelien ~noeg by del' haha, om de ydelheyd dier gekkighe-
deft teverguYlen.; . W~t op wat wijze'ZoU:de ::Aarde ,iets.vcxprtbl'C1lgcB
k<>nnen,~tgeel). zelv vry voJmaakter en'frayerdati,zy;-relve,~, i1';Ti:~
A,arde ,z.e:ik" ;dewelke niet in {bat: is., om,zelvsJltt~a11erminfre'Iei-'
yendig fchepidtjc)'.zelvgeen geko~vediertje" uyt zigte dcen voori-':
komen.' ..

1:3. Want het gene door de bank aangaande de gekorvedieren, uyt
verrotti~g ge~~en~ordende, geloofd is, dat heeft .men be~onden ?p.
ceoe anilere 'W11zetoe te gaan,en bet leven, du mhun Z1~aar1S.
kan zoo zeer aan de bequaamheyd· van,diergelijke .roowe Roffeniet toe-
gefchreven worden, aJs wel aan de uJtbroefpng van ongevoelijke ~.
jlnl, dewelke van andere gekorve aiertjens, op het verderv ,aunde,
uytgewo~n zijn, welke uytbroeijin~ door behulp vanwarmte gefchier,
en dewelkebygevolg geene, de Aarde'mgefehape ;kragt., 'omeemg nieu"
lev«ndi~ dier ?e.rvoord te'brcngen, 'tc kennengeevt, mm de Teeling'
v.ermenigvuldlgmg, op Wettengegtondvefr, nit veronderfreld.

:+ 1.00 verre is het"ervan <faan, dat we:iets diergelijks van dm
mJlen 'oarfprong des Menfth droomen moeten; wdksJighaam zelvs,
met eene majeiey.t en agtbaarhevd'hoven de andere Dieren begaavt, ell:
in frarheyd e~ juyfre evenredenhe~d volmaakt zijnde, en wien de Aar-
dczclve ten dlenftefraan moet, ZIg eene andere afkomfr eygenkent •
. :&s.B~en nu iemand de ge600rte van eenen wijunGetjl, die

dat Jighaain bewQond, en regeera. u,y.tde Aarde zowle willen 'Ophah,
die
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die zoude al te zeer toonen , dat.by met ,eene meer dm beef1:agtige
plompheyd van zig zelven gevoelde ;' Want deszclvs Natr:tur lijkend
naar geenen aard[chen oorfprong, nadien hy een verfcheyden wezcn
vG>Crd, en niets met de Aarde gemeen hecft ; Want wat raakt het de
Aarde, zig zelvs bewuft te z.ijn, en volgens dcze mcwuf1:heydte wer-
ken? En wat is 'er in de Aarde, of in aile lighamen, 't gecn ecnig
merktcekcn van vryheyd, met welke volmaaktheyd de gecfl: voorzicn is,
te kenncn gcevt? Ja die kan ze1vshet ganfcheAardrijk in Gjnen [choot
ontfangcn, en ;tIledeszelvs w~jttcns, zonder zclv eenigzins uytgefl:rekt
te zijn, doorloopen, aan Wlcnook de Aarde, met aile andere ligha-
men verfchuldigt is, dat ze "~I1'i"~ dat is: Werreld van wegen hare cier-
tijkheyd gezegt word. Waarom oak Cicero doorgaans den Goddelijkcn
oorfprong des Geefis erkend.

26. Maar men moet het eynde en oogmerk Gods, 't gecn men van
agtcren ontwaar word, daar in, nict fl:ilzwijgends voorby gaan, dat
hyee11en eenigen en eerften Vader, uyt wel.kende overigc m~efien af-
dalen, heeft willen f1:.ellen, daar hem immers, om 'er meer, ja alle te
-ge1ijkvoort te hrengen, niet alleen gcene kragten ontbraken, maar hy
ook in fiaat zoude geweefl: zijn, om met dezelve kragten, waar door
.die eerfl:euyt niet voortgebragt is J hun aile geli}kclijkin 't ligt te bren-

ge~~. Namelijkop deze wijzeheeft God het ganfche MenfchelijkeGe-
flagt door eencn zeer naauwen band van bloedverwantfchap willen te za-
men voegen, ten eynde de cene Menfch den anderen befchouwende,
in hem iets 'WInz..ig z..elven zoude ontwaar worden, ,omdat zy beyde en
~Ueuyt eene fpringader hun bloed ontfangen hebben, en nadien een
iegelijk gedreven word door eene natllllrlijke en aangebore liefde aller-
naafr tot zig zelven, zoo ward hy even daar door geboden deze liefde
tot anderen over te brengen " omdatzy aIle een gcdeelte van zig zelven
zijn: En uyt dezen grand flag moet ook afgeleyd worden de verbime-
.oilfe, waar door een Menfch van Natuure aan fijneneven menfch ge-
'houden is ,11laar daar we fl:raksuyt-roeriger van fpreken zulkn. Daar
.zoude ook andere redenen uyt de Openbaringe bygevoegt konnen wor-
den, maar die komenhier niet te pas. . .
.' -:.8. Door dien eenenMenfch dan is het Mcnfchelijk Gdlagt wijd en
zijdover de ganfche oppervlakte des Aardrijks uytgefl:rekt, ten eynde
deze over al bewoont zoude werden. Die uytbreyding is gefchiet ,. ge-

,lijk nog hed~ll ten dage gebeurd, door de Teeli1fg, ~e1ke nadien ze
twee by.zonMrelighamen van eenc vcrfcheyde kunne vereyfcht, welke

K' de
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de bequaamheyd .ingdchapen: is, om hun geflagt voort te zetten en te
vermeerderen, zoo is het fl:raksklaar en kennelijK, dat aan den eerfren
Man eene Vrouw ter medgczellinnccn hulpe door die zelve voortbren-
gings kragt, waar door ook de Man ze1vin 't Iigt gekomen was" toe-
gevoegt is.

29. De Teeling llll die m3akt, dat het geen we van te voren gezegt
hebben in geene zaak befpeurd te worden, dat zoo veel te minder in
het Alleredelfre nag van Schepzelen vaUcnkan, Ondergang namelijk en
Vernietiging: Des werd hier ook door eene onopholldende Teeling van
byzonclere lighamen het zoort onderhouden; en aangezien we hier bo-
ven deZ,;clve en eenigermaten van de eerfre Schepping verfcheJde reden
en wijze der Onderl1011clingaangetoond hcbbcn, zoo zietmen claardoor
een l1yteyndevan dat gefchil, . ~~ar m~~ ~eer ,I~ngentijd.li]n hoofd me.
de gebroken heeft·, wegens den' oorJpr"ongder ~1clein'den Menfcli

30. Te weten op deze wijze is het met dezaakgelegen. DenMenfch
is behalven eene neyging, ook daar en boven eene bequaamheyd en kragt
om Jijn geJlagt v()ort te Z,;l!tten, ingefchapen. Deze heeft hare vafie
Wetten, welke nagekomen werdende, zoo heeft God een gewrogt daar
op willen laten volgen. Menfchen nu van verfcheydekl1nne voegen
11ietais hl1nne Iighamen te zamen, waarom het gewrogtook niet anders.
lijn kan, dan een lighaam. Maar dit maakt nog geenen Menfch, maar
een menfchelijk lighaam, daareene zid moet bygevoegt worden, zal
het een Menfch worden.

3I. N iet te min word een Menfch eenen Menfch gezegt V 0 0 R T
T E TEL EN, ,evengelijkals een iegelijk u.yt het Gefl~t clerDie-
rennaar flinen .aard byzonderezOtirtgelijkedbor eene ingefchapekragt
voortbrengt.Byaldielilderhalven, 'tgeenin debvetige Te1ingender
Dieren aangemerktWordt tor den Merifch bvergebragnvord ,ZOb zal
het gewrogt zijn eene byzondere zaak, die met eenen geefi:, by een
lighaam gevoegt, verzien is. . '

3 2. Deszal het naafre 'Zijn,dat of een van de twee deelen des onde~
·werps, het lighailm 'afde' gee~ dedorzaak des nieuwen geefrs' is t of
·dat hy onmiddelijk.llyt den heroel herkomfiig is. In aIle deze voort-
brengings wijzen. moet God wel als de eerfleOor~aak erkend worden,
maar a.~nge.zienhiergehandeid word van.de werkingen, waar uytge-.

·woonl1Jk d1t gewrogt voIgt, der tweede Oorzaken volgens de gefielde
Wetten:

.n·ZOb on:tzeggen wydat gewrogt voor eeril:aan aUeLighaam, am
dat het van zig zdvs niet werken kan, en zoo het al elders and)rs van

daan
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36. Waarom oak -op deze wijze de zaak niet te regt gebragt en o~-

wart kan worden; [thoon miifchien niemand daar een harnas om ~U'
willen a~ntrekken, dat God zoodanig eene 1chikking zoo weI in de gee;..
Hen z.,ou hebben konnen fiellen, als hy in de lighamen gedaan heeft:
Maar dewijl we jegenwoordig niet fprekcn van het gene God zou beh'•.
ben konnen doen, of zou konnen doen, maar van het ge!le met der
daadgefthiet, zoo fialt bet ons ook niet vry, iets buyten dit te verzie-
ren of te bepalen. '

37. Die zig nu inbeeld, dat men hier raad toe zoude weten, met
uyt de Schriftuur het voorbeeld van de Geboorte des Zoons by te bren;.. .
gen, zal zig over het behulp der reden (daar we hier alleenlijk op
t' zeyl gaan) weynig konnen beroemen , en een Go~eleerde zal daar
benevens zeer ved ongelijkheyd in, de toeeaffing vinden. Maar ditis
tegenwoordig' oris werk niet;, .

38. De$ zal' er ten derden nog overig zijn, dilt een iegelijICegeeft
Gjn eerlle aanwezen onmiddelijkaan God verfchuldigt is. Cicero in jijn
I Bock van de Wmen. Bet 1i(h04tn is met eeneGoddelijke givt der gee-
{len voorz.,ien; Ell de zJel 'Wordvan'God' i1igefthapen. Maar ,dan ook
"bntbreken 'er geene zwarigheden, die ons in den wegzijn. Want olde
:zie1enzijn te gelijk met den eerfien' aanvang der dingen gefchapen, zoo
dat ze nu £legts in de lighameningegevenworden;. Of God fchept da·
ge1ijksnieuwe .zielen.. .. ' . . ..

39. Het eerfie word aan Ongenes na Plato toegefchrev~n (waaruyt
aan zommigen E"'lf~4-~Xtlllm de ZielverhUJz.,ing fchijnt voort gefproten te
zijn) maar 9m dar te wederleggen heeft men zoo zeer geen woorden
van nooden, dim weI'het getuygeni1fe zelvs van eenen iege1ijkengeefr.
Dat hy vanfijn aanwezen en werkingen bewuj is, bragten we dadelijk
by, waar uyt hyook zoo eenelange duuring niet ge£teld kan worden
vergeten te zijn., ""

40. Want alhoewer de geheugeniffe in ons het behulp des Lighaams
fchijnt te vereyfchen, en van de Inbeeldinge af te hangen, ~ooword dat
evenwel niet altijd vereyfcht, of dan, w:mneer de Geefi telkens aan
God denkt, of Gjneyge natuur J en die van andere Geefien ter onder-
zock field; Om dat de herffenen nice bequaam zijn, om ccnige in-
.rukkingen van voetfiappen te ontfangen, dan die voortkomen uyt
de voorwerpen deruytterlijke Zintuygen door behulp der dierlijke gee-
ien;

41. Aangezien wijders het dcnkbeeld des Geefis en Gjner wcrkingen
~toos het zdve. is J zoo blijkt ligtelijk, hoe datmen uyt de eenebe.•

{iho~
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fchollwing ge1egentheyd krijgt, om OJ? eene andere te vallen, en om
eene ver\:)inteniffevan denkbcelden te vormen, waar uyt vervolgens de-
zelve fchakeling"van gedagren ~ elkanaeren influytende en. volgende,
ontfiaat, omdat 'er dezelve bevatting, en net zelve oordeells: En ns-
dien het vcrmogen van te herd.enken door een gefiadig gebruyk en be-
zigheyd verfl:erktword, wie zon durven zeggen, dat de Geeft in zn<?
korten tijd de mewufiheyd van zoo,eene hefrendige werking ontrenteen
eenig voorwerp', God namelijk, kan kwijt raken en vediezen? Of dat
desze1v~innigfie g~da~en konnen t'zo:k raken., zoodanig, dat 'er
byna 111etsvan overtg IS? En hy heeft ImmerS let gewerkt en gedaan
geduurende dien tijd,dat hy met Gjn lighaam nag niet vereenigt was,
nadien werken fijne nt#uur. is, en dewijl werkzaamheyd een voorwerp
vereyfcht, 't geen nie~dan God, of hy zelv zou zijn, zoo zou hy ook
van het ccn of het ander eene gemeenzame mewufihcyd hebben;

41.. Daar 'Wordenderhalvel1'zoo' veel nieuwe Geeften gefthapen. al$
'er menfchen inliet ligt gehragt ·wordell. Maar dan 'is net twijftelagtig
en moeyelijk, hoe dat dit verfiaan kan"'orden-, dat God [chept, en
lliet te min, de Menfch voort'l'tee\d·:,Heteerfre ft:e1d·een volfirekt begin.
ronder voorafg~nde order'offchikking, uyt kragte van het Goddelijke
allerkragtdadigfre Bevel: Maar het laadle vooronderfield reeds men:..
fchen, e:ne voorthrcngings~order, .eene voort-telende kragt, en meer
andere dmgen, dewelke met het eerfie vergeleken moetende werden,
tegen elkandere~ fchijncn te firijd~n; Opdat ik zwijge, dat het gewrogt
zelvs op deze WIJzeden menkh met raakt, maar God!

4 r· Opdat dan deze dingen behoorlijk overeengehragt werden, moet
men weten, dat God tcgenwoordig de zielen in dier voe~c te voor-
fchijn brengt, dathy die Gjne ziclen;.voortbrcngende kragt door eenc
vafie Wct aan de gefchikte werking der mcnfchelijke lighamen verbon-
den hceft; waarom hy ook gcene zid voortbrengt, oan wannecr die
t'zamcngevocgde bewegingen der lighamen voor af ~egaan zijn? Gelijk
hy derhi\ven ae overige dieren v'aael;ewegings regelen lieeftvoorgefchre-
ven, welke in agt genomen zijnde, 'h .nieuwebyzondere dieren vol-
gen zouden, hy met Gjnen zcgen dieordening' agtervolgende, en door
hunne ingdchape kragt derzelver z.oort behoudende, ~fgecn wy Na-
tuU'rlijker wijz.e zeggen te gefchieden.

. 4+ Zoo moet net oak Natuurlijker wiji.e gezegt werden te gefchle-
den, 't geen in 'sMenfchcn Voort-teling aangemerkt word, welke n~-
dien ze wat. meer zegt, dan de vorming der vrugt in's moeders 11;f,
ook de geboorte vande :lid in derze1ver t'zamenvoegil,lg met het lig-

K 3, haeIill
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~a111bevat: want':s~nG;hen Natum' befraat uyt een 'L~ghaam..en eene
Ziel, on<ierel~andereu gevoegt, waarom dat tot fijne Natuurook be-
ho()r~, dat J ~o) ereene voo~~prenging gekhied, die niet danmetby:-
voeglQg der z.eele volkomen z\jn kan; waar dat deze 'nL1ook van her-
kom/lig zijn mag.
.' ·45 I ~ndien van GoJ, .geIijkwe nll betoogt hebben ,zoo heeft die
iml1lcrsals de Onderhouderder 1{a.tuur of Gehedalordening, deze
fchikking zoodanig fiandvafl:iglijkwi1lenbegunfrigen, dat Jer geene zid
9ntbrekell IOU J ook zdvs dan niet, a1s'er eene onkuyfche en bloet-
fc.handig.e .verme~g.ing d€r'ligh~m.:n ..g.efe.hied: Nadien h.y ?e:halv.en
m~t '. aao metdl.e. order eene~ld.1n de vrugt, tot de vereel11gmgbe:-

J::;:;~ft:oo::~;~~,.w;~~~~~tt;end~~ft1zJ~~:e:e~~~~r;ve~~~;
t~ij~~r~~:~.a:t:~~d:f~iik~~ez:;:nQ:~~nfth~ktdf~c~~ge h~t~~~:~
%oodanig, dat' er eene zie! bygevoegt word , '.vangelijken alsin eenen
,1'Qan~ het ligh~.zoodanig,aangedaan.wor~, .(}at'er de ziduytver:-
h;uy{t, .' . . . .' I' ,
'46,' Des word de ziel natuurlijkeru;ijz.e voortge?r:agt,' nadien .~e
Menfch zoo :Wd fijne.eyge Natuur heefi ,.als pe overlge dleren, waar-
om ook de dingen, ,die hy doet ,niet mirider Natuurlij k zijn, dan :de
werking der overige ligl~amen op dka1?deren v~lgens de bewegillgs re-
·gelen: Alzoo ontkend l11emand, dat dIe betragtmgen Natuurlijker wij-
z.e gefchieden J dew,elkeeen Menfch gedurende den band zijner vereeni-
ging verrigt; Wantal[choon die uyt cen tweederley, en daarom, voor
zoo veeI dcrze1verwczens aanb~langt, t' eenemaal ,onderfchcyde begins-
zel, voortkomen, zoo gefchleden ze nogtans met, dan op eenege-
woonlijke wyz.e, alfchoon·'er geen anderdergelijke voorbeeId, dat met
dit zou konnen vergeleken .worden, van zoo eene verbazellde t'zamen-
voeging tc vinden is.

47. Illfgclijks moet God ookdat gene, 't welk hy by tujJchenkomen
van eenevrije fthikking. tl.oet, Natuurlijkerwijze gezegt worden te doen! .
Weshalven ookdie uytdr.\.l,~kingyan eene onmiddelijke S~~eppjng~QO

n~etmoet opgevat worden, ~s of God de zid [chept in dier vm:ge,
gelijk hy wel zou konnen doen, il1dien hy, e(:~en Gce~ , die ~y.g.c~p.

-Ughaam ,gevoegtmoefi.werden ,,qoQr hetcbevelvanfI}.l}enWtl "zou
'~Q.en....~jj?'.'gelijk.hy d.en~.'erjJ...en.. he.ef.itw. Ul.en...latcn.zl.'jn ;.. ,rn;l,~.r~oo.·da.p.'tg.'. '
~at hy:d.j.ecwel z~nder.eell1gefrqffe , lJl~armet zonder9~en..mgenv;~e

.\Vet~n(·welke: met,deScpeppingdere~r.ne.zicl J!lQg p.iet vafrgea~J4
waren)
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waren) hervoort doet komen. En opdeite wijte werktGod hier OoK
middelifk en Natuurlijk, dat is: by tufkhenkomen v311ldezee~nsge-
zette teehorde ;Alfchoon :hyondertufTchell, ge'lijker'Wijs'mandcrc-din.
gen, alzoa oak hier dc magt, am op eene ongewone wijze tewerken,
als hct hcm magte behagcn, en 'er fijne Glory en Eere aangelegen
was, vaor zig behouden heeft, het geen we dan bujten de Natuur .zeg-
gen te gcfchieden, waar van in de Hcylige GedenKfchriftcn verftheyCie
voarbceldcn gelczen worden. . .

48. Die Aanmerking, dewelke wy aanfiondswat U:ytvoerigeruytge-
breyd hebben, brengtaan een ander Vraagfiuk ligt by, dat niet min-
der duyfier am te verfiaan is, waar van we hier van pas iets l):leenente
moeten zeggen. Hoe dat namclijk de Ziel eerieVerdorvfnhryd aange-
'Wreven 'Word door de Natuur, .in voege, dat met gene dezes voort-
zetting mede gdchiet, welke gelijk de Heydenfche Wijsgeren erkend
hebben, alzoo hebben :le dcrzelver wijze nietgeweten.

49. Hier van daan zegt Cicero in Gjn derde Boek van het Gemeene-
heft: Dat de Menfth van de Natuur· niet als van eene Moede,., maar
'tzts van eene Stief-moe"r (welke dat akeligvergift gebrouwet:J zou heb-
ben) in het Leven gebragt word, .met een naalu, broofth, en :;;.wak,lig.
hllam; en met eene z..iel, .'bekotfl:mert.vdor moeijelijkheden" kle.Jnhartig
voor vree~en·, .zm,akom te arbe.Jden, genefil tot buytenfPorighejd, W,nrw
in egter, als onder de ajJCheeen z.,ekerGoadelijk 7fuur van Yerjhmd en
Geeft begraven Zegt.En hy koomt nag naderin Hortenflus, zeggende:
Dat de fthuldige :;;.ielenom eenige;Wan~edrijven , .in het voorgaanCieleven
'begaan , ;in·dezie Jjgh~men , gelijk ats in'Kerkers., ter'ftraffi-l7t1etiftg bdn
gearevenworden.Plato zeg~:. Dat~e Menfcheti'lian nat1J,ure.bf~'ri-~'n~
en' tot, hel betragten der ge,.egtegheyd met' konnengebragt'Worden.. Ik. ga
diegenen voorby, dewelke verdigten, ·elat de ilden uyfde rivier Lethe,
dat is: Vergetenheyd drink en, of met .dat ze in de Werre1d komen,
den beker v.anzuyzeling ' ..hun vanzekeren Gee{\ ,gebragt, uytvegen,
van welkems ()()kvan.di:~~elijk~,~e'~~l'rong ,aan'cfef~h~kk~F1ke!blind:-
heyden:Qi\ve~itanddier tljden moettoegefchfevenworden. '

~o. Maatllal\t Altguftirius' ~ '"fuhoon van 'de br0hne- 'c:rraOfzaakder
verdorvenheyd,uyt:de· HeyligeGodfpraken' b~r'oriddrigt, ze1vsbe-
kClmen,hoe veel fpels hertlooktl'e'krtoop'enmoeyeli;kheydder voort-
teling -gemaakt heeft. Daar'i1'nktk~elijker om te z.,eggen , zij,n
,sMa~swerden, e;t niets iJuJfte~er.mt.e'-bt.grijpen dan de Erf-:z.,o1idd
En dlek~oopkan~n der 'elaad'met gan~~hellJkontward e111qsxg,ema~
'worden,lndie«t men vafHl:eld, dankzlel haren oorfprong Qiimlckleh,k

uyt
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uyt Gods handen ontfangt; want waar koomt dan die verdorvenheyd
van daan, welke haar met het eerfie aanwezen aanklevcnde, ten allen
.tijden booze en verkeerde werkingen uytleverd? Die k:m immers God
als derzelver oorzaak niet aangewreven worde~, t~n zy we a11l;s,'tgeen
tot dus verre van Godbetoogt, en eenenlegeltJk kenbaar 1S, willen
.t'ondcrfie ,boven :werpen; .of mifichicn met Mancs twee Goden, dat
is : in der daad geene aanncmen.

)I. T er wegruyminge dezer zwarigheyd kan het ondcrfcheyd, daar
het zommigen zoo breet mcde voor hebbcn, tulTchcn eene reyne, nitJt
rPJne en pnreyne z..ielook van geen gebruyk zijn, nadien de twce Iaatile
:woorden.te geIijk op de zid moe·ten toegepa/l worden, ten zy men het
verdigtzeI van ccnen enke.len N4ttmrs:f/tlot invoert, 't geen we uyt de
Natuurlijke betrekking van den Mcnfch J;.OtGod aanitonds zullen gam
.Qm venverpet,t., ; . ./l i . .'. •. .

. -;l ~Des fchept God de zielof reyn of onreJ'z. Zoo hy het eeifiell.
doet, fchijnt het een; hardezaak te zijn, dat hy die in cen zondig Jig-
haam indrijvt, in vOf:.ge, dat ze aanfion.ds onnOQze!verdrukt en ge-
"kweldword, ja de zanden niet ontv1ieden kan ! En't en ,helpt niet, te
xc=ggen" dat Jat uyt het misbruyk de~ vry~n wils ZI)O gcfehic:, gelijker--
.wijs in den eerfienrvknfeh zou gefehlet ZIJn:.Want I. ZOO15 daar ver-
.cehi! in; dat dezen altoos een welgefehikt lighaam en dat van ongere,.
gelde bewegingen vry was, gegeven is geweefi, 't geen overzulks van
zig ze1vs geene gelegentheyJ verfchafte, nag aanleyding gav, om te
.zondigen, het geen egter in dezen Raat doorgaans plaats grijpt. :. Zoo
kan ' er geene rede gegevcn worden van die v.erbinteniffe, \Vaardoor
om den val des cerften Menfeh alle zielen vervolgens, nog vers uyt
haars Makers handen komendc, in gelijken rampfpoet vervallen, niet
~ene zelvs uytgefoodert, w.elke van het regte pad niet afgetrokken
word. ' .

) ~. Maar ookaande :lnclerezijde zoo fchijnt het niet genoeg te zijn,
om God te regtvaardigen in het fcheppen v~n eene ()l1reyne del, dat hy
enkeIijk :lIs een Regter bygebrag.t word, dIe volgens lijne regtvaa.rdig-
heyd de nakomdingen des Zondaars van de regtheyd lijns beelJs zou be-
moyen ~ en hun ill dezen bedorven fiaat laat geboren worden: Want
dat Regt kan zig tot de zielell dezer tlakomc1ingcn nietuydlrekkell, ten
:J.Y .die gefield worden in betrekking tot de ligliamen, als deeIen, met
:dezelv~e<i:ngcheel uytmakende ,en gevolgelijk in ?c T~lfchikking,
31 van.l!en ;eer~en zondaar af bedorven, bedraayeel1uigewlkkeld.

54. Maar byaldicn men de zaak in dier vo•.ge begrijpt (ge1ijk ze in
, . der
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der daad moet- begrepen worden) dat na~~tiik de ziel niet buyten het'
lighaam gefchapen word, lnnr met eene wederzijdfehevereeniging, ell
teH'ensmet !let lighaam tot de Teel-orde behoorendC ,·~;zaller gce-
ne zwarigheyd overig zijn ! Want indien die r,hikking opde~e~ijzc
door IS Menfchen fout en [-chuld bedorven is geworden, zookan l\et:
God ook niet te l;tfiege1egt worden, dat hy oedorve zielen in bezoe-'
de1delighamcn zct, .dcwijl de Geboorte uyt cenen Menfch, die reeds
"an te vorrn eell zondaar geworden is, znlken verdorven fl:aat·.medc-
brengt: Die fhat. nn konde niet ..verandcrd worden, indien de cens
vafigefl:eldeorder 111 haar geheel bhJvcn moefl:! Op welke zoo hy gem
agt geevt, werkt hy op eene ongewone "ijze, waarom het gefchie-
den, en met Gods Standvaftigheya beftaan kan, dat 'erdan em andere
ftaat is.

S 5· God doet derhalven niets anders, wanneer hy eene zid in het
1'!ghaamfchept, dan ('t geen wy zeyden) het Menfchelijk ge£lagt 011-

aerhouden door de voortbrenging van hyzondere wezens, zonder welke
het zou gebeureri, dat dat glat en gaar te grondezdU gaan! En niet
tegenftaande 'sMenfchen Natu", zig de verdorvenheyd op den hals ge-
haatd heeft, zoo word z1, ook bedorvezijnd~, onderhouden en voort.
g~et, 't geen Vas). Go.ds V ryheyd en Langmqedigheyd a11e~lij~ af-
fnng.. . .

) 6. Maar nadiert hy de verdorvenheyd in de nakomelingen zou kon-
nen wegnemen J als 11y wilde, en niet te min toelaat, dat zy verdorvc
ter wcrreid komen, zoo blijkthier uyt, ciatGod hier niet £legts by toe-
latinge te werk gaat, maar dat dit zijn oortleel ig, waar door hy volgens
fijne regtvaardigheyd hun, gclijkerwijs 'ze verdicnd hadden, van Gjn
heeld beroofd, en de zonden en ftraf-fchuld onderworpe zijnde, be-
fiemt hee£i:voort te brengen, 't geen de Godgeleerde de tDerekening der
eerjl, o.ferf-~onde noemen. .. .

57. Waar by zoo ook dit gevocgt word, dat het ligh,lam cenebooze
'cn gebrekkc1ijkcgeft!=ldheydontfangt infijne eyge vorming uyt de zaads-
ongematigtheyd, (welke we·plaats zien hebben in de erf-zicktens) als
q1eae dat de ongeregeldedriften eq ~st!,~n der zwangere Moeder J

- ~r de zeer naauWeverbintenisJ. d~ezymet'bare Vtugt heeft, dezeinge:-
pnnt worden, en dietwoigends aanfrondsbeginlfe1envan firafbarc harts-
~'Sevormt worden, 200 word daaruyt tegen de Pelagianen, So.•;
lcinianen J, en Rcmonfiranten bewccrd, op' W'atvoor eene wijze'die
yoortzettin~sd:chiet, en door de Ziel~ .en aoorhet lighaam J .m door
de vercenigmg diet heyden. • ,
. L ,8. En
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58. En 't en hindert niet , dat de Teeling door de, NtltN#lr niet

fchijnt te l1ebben,kon~en gefchiede~ zdvs in den onbevlekten fraarZOI1-
der beginffelea van diergelijke hartstogten! Nadien God zonder twijtfel
in de vOOt'tzettingdes eerfren onbevlrkten Mcnfch, de eerfl:ebewegin:
gen in. het ligh3amtje met beter geregeldheyd zou beteugelt en inge~
toomt· hebben, nog de Moeders en zouden am zulke ontroerde harts·
togten, als tegenwoordig, onderheviggewcefr zijn!' Ja God zou~ook,
aan de Zid eene grootere volmaaktheyd gegeven hebben, om die allC$
ter ~egen te fchikken, waar van 'er een voorbeeld in de G.eboorte van.
Chrilius is enz.

HOOFD-DEEL X.I I.

Van d4 7(4tuurlij(e tJf tAlfngeh,re Betre~!<ing) die'·d~
tuffchcn t4n.~ enfcb. en God i.I , 'n1i11l, "1t' de

G«uJimft rwDTt'P/,eyt., .

1.·MAar het konde niet genoeg wezeh, den Menfch tc voorfehijil
gebragt te hebben, ten zyGod te gelijk zig indeszeln voort-

brengin~ een byzonder oogmerk en eynde hadde voorgefteld t Want de
Alwifz..e kan niets bUy ten reden en te vergeefi doen? Nog de gal1fth
Vrymagtige een. ander eyade~: Zig zelvcn in h~twerken beoogen!
Veel minCierkan de Onafhankelijke en te gelijk A'llerheyligfle fijne Eere
en Glory van zig vervremden, en aan anderen geven, (met de Schep-
.telen hun eyge meefter te laten ~il1,epop vrye veeten te O:e1len),
't geen gebeuren zou, ~oo hy den Menfcb.nietals gefchapen haddeJ en
den lof fijns werks, of aan een ander fchepze1todl:ond, of aan de din-
gen zelve de vryheyd gav, om nair 'harell tjgen. wi! en;wdbehagen tc
leven, werwaarts de godlooze leerfl:ukken.van SpinOZ.3en Hobbes he..•
nen willen!

2. Des betaatnt,hN, dat 'er inden Menfth, dewe1keeene voortref•. ,
felijke deftigheyd en v~lmaaktheyd boven andere dingen bezit , .een.by-
zonder merkteken van de~ G<>dsHeerlijkhe}'d. en Luyfrerte viQden is,
wa.arvan hy ze1vs nog kan ngg moet onbewufi: zijn: Hy ~ ,!i.n ,om,
dat het tot GjnWczcn voornamelijk behoort, dat by ~ zelvs bewufr
is: Nog'maet) omdat G.od op die wijze eeril fijne E.etc toegebragt km

wor.•
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wor,tcn , ja vottldat da.1rfijnevoortretfeli;kheyd in ge1egen is, dat hy
.tig zoo:deftiglijk van de ovell'i~ dingeQOtlderlcheydC1lerkend te zijn.

3. .Waaromhet ook niet aoders zijn kan" 0'£ die kellniffemoet dcn
Merifch zeer gemeenzaam wczen, nict elders andcrs van daanaan t@
l.eerell',of te verkrijgen, nog door een.e dicpzinn.ige redenee.ring t.c
.ontdekken: Maar dewiji die in hjn Natuur zelve ingeprent is, zoo ftaat
.ie vap zdvs voor eenen iegelijkopen. Wy wIlen den Menfeh fijne
Natllur f1egts ter befchouwing voorfrdlen, welke hem eene yolfl:rektc

I .vcl:,binteniIJezal :tantoonen, waar door hy aan God gehouden is, en
die in fi;ngemoed begip£fden van Godsdienfr (welke :ze1vsCicero aan
de Natuur erkend ver.knogt te zijn 1. I. de Divin.fin.) inblazen zal,
door eene heymelijke ingeving tegens de fchandvlekken onzer ecuw Hob-
bes en Spinoza,. d~wdke om uezelve uyt der menfchen genwcderen uyt
te rukken,. eenengoddeloozen, dog o11lgelukkigenarbeyd, als in \\reer-
wi! van de Natuur , hebbenaamgewend. '.

••.. Voor oDe dingl.n is het eeoc vafre waarheyd,. dat de Menfch de
maker of oorzaak Gjns aanwezeh~ en wezens niet is, maar eens andel's
werk, door de kragtdadighey&'van eeoc andere 'oorzaak in 't ligt gebl'agt,
van we1k~hy het zijn, en het werken on~fangeli heeft? Want hy is

~~n~:;:~~~\:1SaU:ld~!::::id~~::~:he:~~~:~
riSt wQrden, hel:ft, wtllee-·d'ethalve6 niet lijden zau,; dat hy van de:ze
lijne zoo groote volmaaktheyd oak geen geheugeniffe hadde: Hy zau
zig oak, byaldien fijn ftaat van fijnen wenfd't en begeerte hadde afge-
hangen, vry cn.ont1afrgemaakt nebben, van.:ille l.oort van onvolmaakt-
heden, welke hy in zig oevind ,.elf die 'hem, velerhand.emoeyte veroor-
zaken, en byna vrugteloos quellen, en ontl'ufren, en welke we zon-
neklaar in het Verflana" ,de begeertetls des Wils 1 en in de bewegingen
des iighaams zien. . . '

S. Wat het Verftantl, aanbelarigt, dat heeft zig iliet als lijdentlijlc.,
wel niet terwijl het werkt ,maaromdatfijne werking bezig is., ontrent
dingen, welke het zelvs niet vormt, maar 'zoodailig vind, en waar
naar het Gjne wel!ki~ indier.vo~ fchikken moet, dat het 1'lietin
fljne magt {hat, rzch,s het alterminfie ding- tev.eranderen, of tcrfl:ond
.v~dwijnt derzelver waaragtig beg,rip. . ' . ,
. (icEn het kan de reaen niet bevatten:V311die overeenkomfre, die
,eri~ tl16.fclb.~ de zaak zclve, .en het<kmkbecld, dat het van dezelve
heeft ? Want: llog het zelve, :nog de, zaak, die buyten het z~Js,
hebbcn die overeenkomfre konnen infrellen 1 enftarid~~grijpen;
..' L 2. Zulks
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Zu\ks dat' er niets, Jande Alwetende en te gelijk Almagtige God d~
oorzaak zijn kan, en van het vermogen van te verfraan, en van die
onwrikbare·vcrbinteniffe, die Icr tuffdien het Verfiand , en die dingen
buyten het zelveis. .

~7.Uyt dezelve bron- en fPring-ader nroct JeWiI ook fijnevohnuit.
heyd noodzakelijk fcheppen, niet allecnlijk omd:lt hy zonder de leyding

'en het ligt des Verfiands blind moet gezegt worden te zijn, en dien:;.
volgcns ae onvolmaaktheden met het Verffand gemeen heeft, dewelke
wy nraks in hetze1ve aanmerkten! Maar ook omdat deszclvs begeertens
niet in hem bepaald worden, maar zig tot dingen, van hem verfcher~
de, uytfirekken, zonder welke gelijk hy zig onyolmaakt moet oordeelen.
alzoo volmaakt, indien hy die genieten mag: Ja hy bemerkt ook, dat
het hem niet vry fiaat, tewerken omrentv09rwerpen, zoo als hy wit,
nadien hy niet oordeelenkan,dath.et goede''luaad is ;dat dit na te"ja-
gen, dat te vlieden is em:. -waaruyt vplgt, dat fijn NatUIfr, a1~
vry, bcpaald is, en dat 'er van God begemens ingeprent vjn, en der-
:zelverbetrekking tot ~edingen buyten Ilem.

8. Ret zelve geevt de verwiffeling ~der.Doenirigen en Lijdingcn tu{C.
{chen de ziel en liet lighaam· te kerinen, als ook' dezes befchouwing al:.
leen, welke beyde (:zoo wy het hoven betOQgde011S eens weger in den.
:zin brengen) yerfcheyde hewi;zen zulle~ 'VcrlCha1fenvan deganfchceft ~
geheele afhanglOg van CJod!' Ik Voeg hler -by, dat Je. Juuring, weJkt
de menfch zoo min als fij.neerfie aanwezcn aan zig-zelvcn veifchuldigt
is, deze1veclingen op nieus bevefiigt, en fterker aandringt, zOQuat
de mens, zoo groot als hy is, van.God is, n~ zou konnen worden
aangcmcrkt, dan met eene yolftttkte Ntltuurlijke -.Afhtinulijlche;d van
God. -,

9. Hoe groot eene Zedelijke .AfhangendheyJhier I1Uuyt voortvlOeyt",
:lgten wy naaulijks noodig ~vermanen: ~ant ~yaldien het eene waar-
herd is, dat God OF eeme vafte en verfl:andlgewljze tot cen eYl1de, fij-
ne Ecre namelijk, werkt: byaldien het infgdijks eenc w:larheydis,. dat
~lle dingen 'S':'"'''' het maak~l Gods zijn, en dat de Menfeh inzonder.:.
heyd van God in ~t ligt gebiagt is., 111etdit vermogen. dat l1ydat lm'-
nen kan, zoo z21 dit mede een ontwijflelbaar gevolg zijn, dat at het
gene' er in wczen is, aan God moet dank geweten worden! Wanthy

. kan God niet als onafliankelijk aanmerken, It en zy hy zig zelven VaQ
hem ;1fhangcnde erkend, .en met eeoe geduurige betragting hier eenig-
lijkop toe1egt,· dat hy tot hCJ111, oat is: tot Gjnen roem en cere is, ge:-
lijkerwijshy UJt hem is. .

,10. Ge-:
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10. Gewi1feliPehoe~ig de BiJl~kheyd dezer verbinteni£fe is., toond

ons de Nat~ur)~elve. ill de JUinderedingen klaarl,ijkaan, wannecr zy uyt.
cyge bew~mg de krnderen aa;nzct, o~ hulUle Oudel3-ge~oorzaamheyd
tebewijzen, aHchoondeze met dan 1weede OorZ3ken van ~un aanwe4

zen gezegt konnen w~den. Hoe veeJ grooter zullen wy dan deze, .niet'i
aUeen billijkheyd, maar ook noodz:.akelijlheJd oordce1ellte zijn, omCo-
de dankbl1tlrheJd te bewijzen, die onze eenigfre 'IIIIJI~S maker en iCl~""':.
'lIIeldoender is! Waar uyt Gods onwederfprekelijk regt "",,"6~••, op den
Mcnich, a1s.fij,nerhanden.;.werk, middagklaar is,. #t welk zig overzulks.
Gjner Heerfchappye nooit ontrekken kan, maar m.alles gehoorzamen,.
ten einde het fiJnen Schepper ter eere leve.

I I. En dit is zoo vaO:en ontwijffelbaar, dat zelvs Spinoz.tls verdigt-
~1 van cene inblij:Zlende Schepping buyten #5Schrijvcrs voorne~en en
oogmerk dat bevefl:igt: Want -byaldien de Menfchen gededten~' V3Q
God zijn, zoo kan het niet mOers wezen, of zy zijn gehoudell zig tot
a11evolmaaktheyd te fchikken " teneynde zy alzoo waardige dee1endel
opperfre Volmaaktheyd verdienen gcnaamt te worden.

12.. Ja het vermaan van dien Godverzaker brengt ons oak tot cell
naderonderzoek onzes zclt's, opdat zig de w3arheyd alzoo redde, _zdvs.
door den mond van cenen .leugenaar! Des is het wederom yafr en on-
twi)ffelbaar", pat ~er in den Menfch ee~e zekere-.geJ9khe}dG04s, een
deeltje 'v:ln de Godde\ijke '1ugt., ,.-;.. ~ een.Goadelijk ge.J1agt naar de
getuygcniffen van Plato, Pytl.ugoras, Arams en mderen tc \rinden is.

13. Die verwantfchap ou des Getla~s legt in de Reden gc!rgen. Ci-
e,ero in fijn I. Bock der We.tte'l1. De Menfrh heeft eene gelijkheyd met
(lod, #i welle nadien het ~oo is, wrztuu #er:dog 1I00~een nadere ofu ..•
It.erder lIerwantfchap' konnen ~ijn? ,Deze1ve bekcnd in Gjn Ill. B~lc;
van het Gemccnebdl: ronduyt: Dat ~er in den Menfrh ,en :uker God-
delijk VJtUT van verj1and enoordeeJ is? ~tGeen der pijne waardig is, dac
men het dedsgewijze en.wat onderlcheydentlijker J>egrijpe.?

14. God is een Gee£t. Want het is onmogelijk , .dat ~y, die de
.AllervolmaaktJIe is, zigze1vs niet bewuft, of niet werl.claam zijn zou-
de. Vorders heeft God, c;>mdathy een Ge~ft is ,Yerftan.d en Wil,.
vermogells (indienme~ zoo [preken mag) .Vall~rzijden dea1Ier-
volmaaktfre.· Door het Verfran4 hl;lUdGod.zig het denkbeeid Gjnes:
cen~ opperIte Volmaaktheyd .vo.or ~n. ,waat door hy van zig zel- -
ven IS, en AIgenoegzaam i~, ,om .2a11 anderedingen ~uyten zighrt
aanwezen te geven, in welke fijnc V o1maakth.eyduytged111ktwer~,~n
uyc dezen hOofde is,hy de oorzaak van alle Waarh!J.d ,pi~ ~e~f#'·yindena,
is~ L 3 . JS;. Door
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I f: DOor den nT,lJ<cCTt God als wederom ,in zigzeiven,f,emind

zig den Allervolmaaktften. J houd zig in de hoogfte ,waai'de, ' beruft 'in
zig, en 'Z<X,> hyeenige andere dingen, buy ten zig befloten heeide ~-
ken~, b,efiierd hy die tot ~~, als het Op,perfie E ynde, ~uI1endeflJl1e
Gl~ ',en Eereverbreyden. Maar ·voor wien? Ongetwijffeld voor z~'
een chepzd, 't welk eeR be'!uaam onderwerp zou,le zijn, <?mdit tf
begrijpen. ' , _

}6. Dit ,IS DE MENSCH: eenSc~epzelbefraande uyt lid.
en·Lighaam, onder elkanderen vereenigt: Een iegeHjk, die 01' zig'
%e1venen fijne doeningen gewoon is ~t te flaan, zal bevinden, dat in
hem een Geefr is: Want iijn zi;n is bewufl te z.ijn, uyt welke mewuft:-
heyd als het begin{fel by ook aile fljne doeningen vryelijk en met reden
bepaald. , ' Gelijkerwijs d:ttl hice uyt voIgt, da~hem cen Geeft ingefcha-
pen' is,alzoo-wOrd iftzonderheyd diarllyt o~~_t','~f~neo?r~k
'of maKer,ook niet anders.zijnkan:" dan een Gee.ft, en die allervolm3aktft,
en dat 'er overzulks een zekere gelijkbeydder Natuur is tuffchen de Oo-r-
;;.aak en bet Gewrogt.
" 17. Maar dit ook niet alteen. Het Werken. voigt bet, ~Jn.,' Dewijl

'. derhalven een Menfch Gods zelffiandigheyd of \Vezen in f~nen Geeft
geli;k is " ,zoo kan hy hem ook ten aanzien der 'l/irmogem niet ongclijk
:ii;n. God, heeft hit' v:erjand. gegev~n; Hy' heeft .de", Wit gegevttn
Iri ,J>eydenmoet eenegelijlt.heJd liyt-6Iinken. " , .

18. DOQrbet Verftand is de Geefr in fhat ,om verfcheyde zaken te
begrijpen, volgens de D,,en,kb,eelden, i,n welke de vertegen,woordiging
der zaken is: Want wy beftaan niet aneen allemaaC\:met een mewuft-
heyd onzes ze1vs, maar ook tnetde'verbeeldingen van andere zaken;
Deze zi;n ons ingefchapen ~ en wy hebben geene ma~t, om ons die'
dus of zoo te vertegenwoordl~en, en voor oogen te frellen, maar ge-
lijkerwijswedievinaen,. aIzoob~fchouwel; wyhaar, verge1ijkenhaaron(Jct

. malkanderen, makeneene verbintenUfe 01', merken de overeenkom- ~'"
fie, en het onderfcheyd aan,. {chatten den prijs eener iege1ijke zake,
en hare waardy, en frellen eene ..evenredenheyd tufichen de eenf en d~
andere enz. Alles ziet'op God als 01' fijnen oorfprong. ,','

_ 19. Naar hef'Goddelijk verj1and., als het .v0orb~e1d e~ rigtfno~r~.
l1~emtalle zakehjkheyd, waarheyd, en ordelUng, die 'cr Ih de fcht~
ze1eilte vinden is, hare wijze i Want in dier voege is het buyten twlj-
fdtnrt;d~zaken gelegen, ge1i;kerwijs als God die begri;ft.\yanneer.
d'an her Meitfch!lijk Verfland (dat bequaam is ,am die werken Gods', I

~ bevatteri:) (be ·dingen 01' die wijze, en in die fchikking bezett,,:
. \inr



G 0 'D,G E'LE E R'])~H ET 'D. ..~
waar in God diebeva~, en heeftdoen.~jn; ~tgeen deszelvs pligt is,
dan is ~er .emf Albee/ding van bet GoddeJijlu Verfland in het Menfche-
Jijke. .

20. Laat ons nogmeer zeggett. . Onder ontallijkeandere denkbeel.
den ,dewence het Menfchelijk V ernuftilt bjften:'boezem behe1fl:, fl:eekt
het'Denkbeeld Gods, des allervolmaaktfl:enWezens, 'tgeen we hier
bovenaangetoond hebben, voornamelijk bjn kruyn omhoog. D~t dit
van God herkomfl:i~ is, zal niemmd lochenen, die of erkend, dat
deszelvs voorbee1dmet dan in God gevonden word, of ftjns eygen z:.e/vl
volmaaktheyd met Gjnen eygen voct heeft leeren meten ; ,w:.tntdeze kal1
den Menfc;hroven zig zelven niet opbeuren en verheffen t

2 I. W aaromook de kragten des vecll:andsgedwongen worden £Hite
lban ,\Vanneer bet zig wat dieper in het nafporen der dingen, die tot
de opperfl:evolmaaktheyd behooren-, inlaat: Ten·vootbeeld mogen die
dingen zijt1, dewelke we niet ovcreeabrengen konnen, van ccuwig-
hey~ verrigt te zijrr , a1smede de onveranderl1jkheyd des Raadsbefiuyts,
en .de ong~rchonde vryheyd niet te min des Men[chelijken Wils enz~
Wdkedingenw'f"daarom nie~ weten, omdat ons God, de vCfm-agtig-;..
fte Uytdeeler van allerley-voltnaaktheden ~ het vermogen van zoo verre
door te driogen, geweygerd heett. . '

12. Maar ~at ~zullenwy zeggen, dat God voor reden gehad heelt;
waarom hy den Menfch deze bequaambeyd van zig te kennen, gegeven
zoude hebben, ten 2y hy zelvs wilde erkend worden? Wat kan ~er an-
ders voor eene oorzaak zijn. van de afgemaalde beeitenHle bjns 'zews in
bet tafereel· OIUe$ geefrs',' 4af'ldatlijr'L.ig zelv~n_t.vcnhier door jan ons
Itr befpiegeling voorfkfd ,en'eyfdlt ,dattre Mens fijne,gaftaging tot
hem rigte? GewilIdijk of dit zal heteyndezijn , .of daar z31~erin ~t
gehec1 geenzijn? Wanthet·is niet te denken, datGod zigaanden
Menfch, als denaUerv(jlmaaktfiert voo(g'efreld heefr ), en egter voor
zoodanigen niet wil erkend wordellt· " ..

2l. Hier koonlt by, d\ltdes Meh4:hen Geeft, naaien hy qnzig zel-
ven nict volmaakt worden kan, zig teJkeas tQt andere voorwerpen'be-
gtevt , t~neyn~ hy 4aar volntaakter' door werde :en aangezien de vol-
maaktbeyd des Verfiands v3a<ievlJOrtteffelijkheyddes voorwerps, dat
het begrijpt ,~fhatigt~" en~e~ gectl:~rtrefi'elijker en ede1ervoorwerp
dim900 {die' de eertte waai'!;Ieyd:is\ .zonder wclken de overige waar-
heden.nietbeg~pen kortnen worden)'kan gevonden worden, ,ztjQ.
blijkt-; ~ bet ¥erftand ten dieil eynde'gemaakt is, op'dat ltet'Od<hoo
Idaar als het immersmogelijk -is) -bevatte) en tot dic%dve is het zoo

,doen-
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doende- door eene Natuurlijlt.e of Inge[chape 11>'etgehouclcn..

2.4. Maar laat ons tot den Wit overgaan! Deze voigt het Verftand.
en oordee1d de zaken, bevefl:igt, ontkcnd, keurd goet, verwerpt,
~aagtna, en fchuuwt haar, nadat hy die waar ofvalfch, goed of quaad,
.v.anhet Ve·rfl:and gcleerd heefc te tijn. Maar c:laarword gdijk: als in de
Wtzarheden alzoo OGkin de Goedheden ceo onderfcheyd gevonden. Van
de Waarheden'hebben we gefproken; Wat .de Goedheden aanbelangt,
die ~onnen lliet evengelijk zijn, .omdat de,volmaakthedell in de Wezens
ongelijk zijn; hoe grooter nu ill,eene, zaak de vohmakthcyd is ~ hoe
groot~r,ook de Goedheyd is; en hoe grooter deze is, hoe grooter ook
de begeerte des \Vils daar naar is. ,, ' . ' .
. '2. 5. Want de begeerte tot het goede is onafrcheydelijk van den, Wi! ,
dcwe1kczig zelve din oak openbaard, wanneer het guade onder fchijri
van .goed~riegt! .Dat Ol.l heeft qaar \lyt tijllcn oorfprong, omdat de

. \Villende.Geeft.; in zig aileen niet vertadigt worden, nag de Gedt
;elvs hjne begeertenSvervullen kan; ais hjner eyge oovolmaaktheyd be-
Wllfl:. Hy is derhalven genoodzaakt fijne, volmaaktheyd buyten zig te
gaan ~ken. Hier van daan brengt hy mct eene·angftva\lig<:drift Gjne
begeertens van voorwerp tot voorwerp, dan zig by dit, dan by .datvoe-
gende, en daar aan klcvende. wat Uerker aan ~t een, wat mindel' .aan
~tander, nadai hem een iegelijk of meer of mindcr gewigt tot lijnev.ol-
making [cmjnt te konnen toebrengen. .
. 26. Maar terwiJI hy totnog toe ontrent ve!erley gocd bezig is J kan
'~,ergeen v;m het zelvevan aUek,anten geluk,-zaligverklaart worden J om
.dat cen iegelijk h;n mangel en gebrek heeft J en voor zoo verre den
(icefi:; met oneyndige l)egeertens bezwangert J eUendig in de pekel
bat; Uyt dat zaort zijn de Goederen des LighaamJ, del' FortH)n, en
Je hoedanigheden des gemoedJ van de Natuur gefchonken, aUe welke
din~en , nadieQ. z.c: :naar het zeggen van den Wijsgeer Epictetus niet;~. ~,.a,in onz..emagt zi;n, nog duunaam, en maken dat ~er nog eenc
hegeerte naal' andere dingenoverig bli;vt, geentins in ftaat zijn om den
Geefl: ingerufl:heyd te, ffellen. ,
.• 2. 7. Waaruyt nu voomamelijk twee GevfJlgen voortvloeyen. Ret
~etJeJ dat di~ one~ndige begeerte n~ het goede, dewelke.den "Yi1
UlgCfchapcRIS, met aan vlZn God ZlJRkan! Want door wat reden zal
de ,Ge~ffanderzins ·oordeelen, dat :laBzig en de andere zakendat '.gene
"'Wr¢!~~,~t w, elk hem gelukzaligmaken zoude konnen l :t,en, iy dat de-,
~e gcltt1d'W~rdet dat ~er een aJgenoegzaam en allergoeti Wezen te yin;.
deil is, in welleGjne ol1eil)dige, begeertClls aIlehun eynde en oogmerk
-berey.kenkon~en. :8. Ell
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28. En op die wijze koomt OOShet .andere gevolg van zelvs in de

hand, 't geerr niet· vcr te zoeken , maar even hier door bcwezcn is: T e
weten, Godzoude die onver:mderlijke en frandvafHge zugt en neyging
tot het goede nooit zoo dicp in den Geefr ingeprent, hebben, tcn zy
hy gewild hadde, .dat hy z..elvs gczogt en oagejaagt werde, en dat de
b,geertens tot hemallecngewendwierden!.Ve1hoe ? in den Geeft
eene betluaamhcyd in tc prenten , .om de goederen, van zig afhangen-
de, te onderkheyden, en egter de Allergoedfl:e niet te willen geoor-
oeeld worden? Eene begeerte tot aUegocd in te fcheppen, en egtcr '
niet te willen gezogt wordcn? Den Geefr voor te houden en III te ge-
ven, dat hy zig volmake ) en het hoogfl:c goed geniete, en niet te
min deze fijne floop te leur te frelIen, en te bedriegen? Wat zoudc
dat anders zijn ,dan zig ,zelven verloochencn? 't Welk geIijk het in
het allervolmaaktfreWezenniet vallen kan, zoo brengt het te gelijk
mede, dat de Wil ten dim eynde gemtJllkt is, opdat by Gud z..oude z..oe-
ken, en z..ig met hem op het allernaaufle vereenigen. '

29. Laat hier het Lighaam op volgen, van welk een iegelijk dee!,
en inzonderheyd de Zintuygen om hun gebruyk en verfcheydc betrek-
king, daar zy den Geeft van verwittigen, ons als by de hand ter ver-
wonderinge Gods opleyden. Ik zal debefchdjving en afmaling van den
mond van Cicero, dien zeer we1fprekenden Wijsgeer en·Redenaar ont-
leenen, opdat we mer uyt leeren, 'dat de Natuur ze1veden Heydenen
geboden hceft, het eyndeder leden uyt derzelver f,ebruJk af te. nemen.
Des Wijsgeers woorden, boven wcIkeik "er geen' nadrukkelijkcr cn
kragtiger hebbe, zijn deze in Gjn II. Boek van de Naruur der Goden.
" De Menfchen zijn uyt de aarde ,niet als Bezitters enJnwoonders,
" maar als Kijkers en Aanfchouwers der B'ovenmaanfche en Hemelfche
" dingen, welker befpiegeling tot geen ander zoort van Dieren behoort.
" De z..innen llU, z.ijndeuytleggers en kOlldfchap1'ersder zaken, zijn
" in het hoofd, als 01' een Kahee! of Burgt wonderbaarIijk tot de nao·
" dige gebruyken g~maakt en te zame~ gepla-a~fi: Want de ,oogen heb-
" ben, als toornwagters, de hoogHe plaats In, waar uyt zy zeer veel
" dingen befchouwende-, hun werk zouden doen: En de Ooren, na-
" dien zy den klank. moeten vatteh ,dievan Natuure naar am haag
" vlicgt, zijn met reden in de hooge deelen der lighamen gcpiaatfl::
,,'En de neusgaten gaan, tcroorzakedat alle reuk llaar de-hoogte ge..:.
"dreven word, weder te regt naar om hoog toc; En nadicn hun ootdee1
" over fpijs en drank van gcen gering gewigt is, hebben ze niet zo11-
" der mIen' de .ila~Q.ur[,hapdes mOlldsYerkreg~a.

M 30. " Nu
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30." Nude Smaak, dewe1kea1het gene wy eten, proeven moet,

" woant in dat gedeelte des monds, 't welk de Notuur tot cenen weg
" of doortog~ VOOl'fpijs en drank opcnt! Ma;tr het Gevoel is eenpariglijk
" over het ganfchc 1ighaam hcnen vcrfprcyt, optiat het aBedocningen
" en allc11overmatigen aanval van koudc en hitte 7.OudekOllnen ont-
" waar worden: E11gclijkerwijs in het frigten van Huyzcn de Bouw-,
" meefrers die dingen van het gezigt en den reuk hunner Heeren af-
" keel'en, dewclke digte by hun zijnde noodzakclijk eenig afzien en
H frank lOuden veroorzaken, even. allOO heeft de Nrttuur diergclijke
H dingen ver van hct bereyk del' zinnen afgeweerd.. ,Voeg hier by, dat
" de Natuur zelve eedt de Oogen, met, zeer dunne vliesjens bekleet J

" en omtogen heeft, dewelke zy eerfi:doorlugtig gemaakt heeft, opdat
,~ men daar door zoude konnen zien, en flerk , opdat ze Iliet aannllk-
,} ken brcken zouden; Maar zy heett de ooge~ ligt en gemakke/ijk te
" bewegen gemaakt, opdat ze het geen hun zoude befchadigen, ont-
" wijken, en het geIigt , werwaards zy wilden, jigtelijk zouden he~n
" wenden. c

3 I. " De Neus is zoodanig geplaatft, dathy als een muur tufichcn
" de oogen fchijnt in teleggen. Het Gehoor nu ftaat altijd open, want
" deszelvs gevoel hebben we ook flapende van nooden, van welk de
" klank ontfangctl zijnde, wy uyt den flaap opgewekt worden; het-
H heeft eenen krommen weg, opdat' er niets zoudekonnen inkomcn;
" Daar is ook in voorzien, dat, byaldien 'er eenig kleYllbeefl:jemogt
" zocken in te flippen, het tn het fmeer of in de vuyligheyd der ooren.
,; ats in vogeL-lijm, 'zoude blijven hangen enz.

3z.. Tot hier toe en verder gaat Cicero op de hygebragte plaats, by
wiens uytfpraken milfchien niets-zoude konnen bygevoegt worden, dan
ait, dat God (van welken Maker wy al die order en fchikking der le~
den onder malkanderen , en derzelver betrckking tot andere zaken
Hoofd. VI. §. 26. en vo1gende gezegt hebben te moeten afgeleyd wor-
den) met de vergunde bequaaniheya aan deQGeefi:, om die leden te
gebmyken J ook gewild heift, dat deze bequaamheyd tel' gailaging en
befpiegeling van de fraayheyd der zaken zoude aangewend en gebruykt
worden, en dat 'er door middel van de Zintuygen getuygeniffen en
blijken .Gjner wijsheyden goedheyd gegeven worden, wdlie overzulb
t.ot..grootmalring en vcrhdling van.denGoddelijken lofen prijs uyt din-
'gen, dewelke zoo een verfcheydendijk en fraay gefchikt, cn w1k cea
loet gebruyk geven, zouden frrekken.

33. Op deze wijze nu moet de Mexfch wedUOll)_ hoedanig en hoe
gr~
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groot hy ook is " niets van aile ftjne vermogens ,uytgezondert, Godes
zijn. 't Welk dus zijnde, zoo mag men met regt voor ecnen gan[ch
onuutten ballaft houdcn, die heele Godsgeieerde StafJtkundige Verhande-
ling, waar mede Spino:uz het Mell[chelijk Ge:Oagttot ftjne groote fchan-
de en oneer heefr pogen te beladen, die dit aldaar door een ded zotte
praar en verlhikkende f1uyr1'edencn (die vele Godgdeerdcn en Wijsge-
ren dapperli}k hebben om vergeworpen en ontzenuwt) de Menfchcn
heeft tragten wijs te maken: ,

34. Dat 'e1' geen verbintenis van den Menfch tot God gevonden
word, (zoo hy zig niet uyt cygc heweging aan hem ve1'bondcn heefr,
doet ' cr Hobbes by) dat men van God mag denken,' alles war OI1S maar
in de kruyn fchiet: dat de Godsdienft alleenlijk in regtvaardigheyd en
Hevdetegen onzen naaftcn befl:aat, met elk het ftjne te ge'fen, aangc-
zien God deze, twee dingen :Oegts den Menfch ter navolginge zoude
hebben willen voorftellen, dat dit nu Gods Barmhertigheyd is, dat hy
niemand, die onfchuldig is, moeye1ijkval1enwil; Dat niemand vol-
gens bevel wijs zijn kan, 't geen by hem is Gods heerlijkheyd te kcn-
nen) niet meer als levenen zijn: Dat derhalven een iege1ijkmoet re
werk gam, volgens ftjne bcpaalde Natuur en Magt, dar dit hetregt
der Natour is, 't geen overzulks anders in Verfl:andige dan in eenvou-
dige Lieden zoude zijn; Oat dez:.e volgens de Wetten hunner begecr-
lijkh€yd alleen met vQ1flageregt leven; Gene volgens de Reden., en na-
dat ze Deugtzaam zijn, een iegcli}kvoor dg ~elven flegs zorgende, en
ojJ jijn eJgen be1angenpalfende: En wat diergelijke vuyligheyd meer is,
de:-velkceene .br~g legt, om regelregr naar de Godloochening over te
ftappen. "".

35· Maar wy teekenen op die verdraaijingen het: volgendc in 't voor-
bygaan aan, I. Dat aile <lingen, dewelKein den Menfch befchouwt
worden, van God zijn; Dar die voorts tot die gebruyken, dewelke
we gezcgr hebben, gewiffdijk bepaald zijn ,. waar uyt eene noodzake-
lijkneyd voIgt, om ook al die <lingen tot dat eynde te beftieren, waar/
toezy .door de NatulU', God dat zoo fchikkende, firekken. Welke
verbimenis nu teer innig is, n~ien 2.y de, N(#It14f' ingeprent, ja als de
Natuu'r zelve is; In voege, dat hier gcene andere verpligtinge noodig
is, dan die gene , waar door een Schepiel uyt kragtder voortbrenging
m4/leJ~;ns Schepper.s.<:ygendomword; Her was ten minfl:en genoeg-,
clat de M,enfcIt verJ1aankonde , .dat hem >diebequaamheden tat deu gC- .
bruyken .toe.g~.ftaan waren: Waal"'uyt voigt, dat ae Menfch vanalk kan-
ten met Wl:tt~n omringt is , en zonaer dezelve J;1i.tt .~·konnen

M 2 voort·
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voortgebragt worden • ja -dat hy zig zelven eene Wet is.

36. Maar ook voIgt daar uyt, dat ill het minO:eRipje dat hY'van die
Wetten afwijkt. die Opperheerfdlappy Gods verloocnent word: want
anderzins zoude hy.fijns eygen z.e/vs worden. dat die twee wel overeen-
komende Broeders ~ Hoboes en Spinoza. wilden door den Natuttrlijken
Staat, waar in de Mel}fch zoude moeten aangemerkt \Vorden.J nog aan
God, nag aan andere Menfchen verpligt, ma3r welken wy reecfsuyt
de noodz.lkclijke betrekking tor God betoogt hebben niet te konnen be..•
{ban, alfchoon wy dim Natuurli,jken Staat, denwelken wy gezegt heb~
ben J zeer graag toeO:aanen aannemen; Laat daar uyc die gene, die den
enkelen Natuur:.ftaat verdedigen, eens zien, hoe veehy op die wijz;cde
Godverzakers toefl:aan!

37. Des is 2. De ganfche Godsdic1fft ook in de Regtvtltlrdightyd cn
Lievde, die men aan fijnen naaO:enbewijzen moet. Diet aIleen gelegen;
omdat byaldien zclvs geen ander menfch of naaften (hoedanigen hy im.•
mers oak niet gehad· kan hebben, zoo men hem den. ee1:ften noemen
Z:ll) aan den eeJfl:enMenfch gegeven was, hem niet te min Gjnege-
heele afhangepdheyd die Leerffukken ongetwijffeld zoude voorgefchre-
yen hebben J dewelke wy hier fi:eHen, en dewelkev:m hem eene [chul..
dige onderwerping in .Illeszouden afgevordert hebben , ' zoo dat over-
zl~ks de Godsdienfi: voor aUe beziglieyd en verrigting ootrene eenen
marten mact vafrgefl:eld worden, welke claar uyt eer£\:Gjne maat en~
Regel ontfangt, ~t geen in het volgende te zien is.

38. Maar 3. Is net ook rondom val{ch, dat men van God naJI' lijn
welgevallen mag denken, en in twijffel trekken, ofhy em Geeft, dan
of hy een Lighaam is? Want gewiffdijk.wie zig God in regtvaardigheyd
en liefde ter navolginge voorfEeld, gelijk de Schrifiuur dar gebied , ~al
ten vollen overtuygt zijn, dat deze dingen in gecn lighaam vallen kon...
nen. Meer dingen nu, dewelke ontrent God door de Natuur begre-
pen konnen worden, voortvloeyende uyt het Denkbeeld eener Opperfre
Volmaakthcyd, als ook, dat het tegenzeggelijk is, God uytge/lrekt te
begrijpen, hebben we hier boven-aan den toet1teen van eens ieders ge-
wifien te beproeven gegeven, welke wy defwegen nict voornemens zijn
hier wederom op te balen. -

. 39. Oat hy nu + V Mrwend, dat eens iegelijks kragten bepaald zijn)
boven welkenhy niet geboden zoude konnen worden wijs tezijn; datneemt
die verbintenis niet weg, waardoor hy uyt de befchouwinge1ijnerNatuur
am God gehouden is: want het zy hoe het zy, omdat en zoo lang
by cen Menfchis) zoo blijvt aan God het regt, om van-hem het regte'

gebruyk.
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gebruyk dier kragt:en te eyfchen, 't we1kgeen ander zijn kan) dan eene
aanmerkit'lg en gafi:lging van het laadl:eeynde en oo.gt11crk, 't welkGod
met dcz~ fijne voortbrenging g~had ~eeft, en dat l:ieft-aatin eene vlijti~
gc aanqnceking der bequaamheden, die·hem· toevertrouwttijn, en in
die aile zeer naaukeuriglijk ter verheetlijking van God te belHerc:n; D:lt
dit nu hem opgelcgt en belafr werd) word hyeven daar door ontwaar,
dat hy zlllke vermogens, claartoc bequaam, in zig bevind inge£Chapen
te. zijn; ~tGeen ook de Eenvoudige Lieden. betreft, welker Regt der
Natuur Wledat van de 1'Vetten der begeerte w1lafleydcn, maakt hun re~
dcloozc en uytzinnige Dieren, omdat die op zulke wijze gcregeerd
worden.

40. Vorders is dit ook ganfch niet pluys, dat het God niet vry fhat
het Schcpzcl, door Gjne eygc fchuld nuollmagtig geworden, tot het
betragten fijns pligts aan tc zetten, eA te dwingen, ja het eenegehoor-
zaamheyd af tc pcrzcn, tot welker verrigting het jegenwoordig te zwak:
is, maar in fijnen vorigen fraat overbequaam geweeil: was ! Als of God
ooit zoude konnen ophouden· Scheprer, of de Menfcb. een· Schcpzel te
zijn! Laat dan de fchuld der gebreken, welke hy ontrent uytzinnigen
en eenvoudige Lieden aanmerkt) aan·de Mcnfchen zeIvs geweten wor-
den, waar door zy tot zulkcn {hat vervaUen zijn, waar in plaatS'konde
zijn voordie gebreken , dewclke de eerfre en waarlijk Natuurliike Staat
-niet toclaten konde; Zoo zalhetregt Gods op den Menfch daar door
niet de minfre [chade en afbreuk lijden, dewelke zoo ras als hy aanwe-
zig is·,. van geenctl anderen zijn kan, dan van God, omdat by m{~f'(II,

jljnmaak~eli~ . - .
4I. Alhoewel ook dit ontrent menfchcn vanwcynig verfrand, als

ook omrent kleyne kinderen niet te verwaarloozen is, dat, byaldien
uyt bet eerfre zoort de Uaat der regtheyd zulke voortgebr~t hadde, ge•.
lijkcrwijs van het laatfre zoort niet getwijffeld word; zy beyden met ee- .
nen naaukeuriger yver. en vafrer l1ydlag cats door geene anderflagtige
bewegingen verdorve) alleenlijk vermaand zijnde, zonder moeyelijke
leere tOt die erkentenHfe hunner zelven van zelvszoudctl doorgedron-
gen hebben. .

42. Maar op dezc moer legt het quaa<I, datbeyde de T egenpartyen,
Gods betamelijkheyd in den wind gefiagen, en de bovennatunrlijke 0-
penbaring, die 'er is, verwaarloofr liebbende, dit vooroordeel, of
HeverdeZequaadaardigheyd, by hun zelveri v6eden, dathetMenfchelijk
Gefiagt in 6jnen eerffen aanvang zoo bedorven geweefr is, a1shet te:..' "
£enwoordig is; 't wdk hoe valfch heds, indien ze :z.elvsde Scnrift niet

. M 3 hoot:en
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hoorell wilden, 'l.y uyt <kn mond der Heydenen leeren mocfien, de~
welke wy hier boven, onder het geley der ervarcnheyd zig voor het te-
gendeel verklarende ,hebbcn bygebragt. .

4J. Men zal derhalven eens voet by fiek moeten zettcn in des Men.
[chen Natuurlijke b~trekking tot God, indien we van de Wet der Na-
tuur een regtfchapen oorded willen vellen, tot welke Bronaar. ais ook
de Engelfche Cumber/ant zelvs (opdat ik' van andere zwijge) niet voort-
ging, zoo heet; hy minder genocgen gegevcn, als hy wei naar de mate
fijns verfl:anos zOltde hebben konnen geven. Te wetcn die field voor
cenen grondihg van ane vcrbintenis em Algemeen God der ganfelJe Na-
tuur ('t geen zig in den eerfien opilag hed [raay fchijnt qp te doen)
maar field de kragt del' verbintenis van agteren, namelijk in de uytkomft
zelve ontrent goede en quade dingen, en o\'erzulks l,s dit fijn rigt{noer,
naar we1kde doell'ingen zouaenmoeten gerigt worden, opdat zy goed
,i:n regtzijn.

4+ Maar het quaad, dat in deze onderfielling fte~kt, is, dat d~
Schrijver God in die ordening in!luyt, we1niet gt;lijk aIs Spino.zOldqet.
maar nictte minaan dezelve gebondcn in eene hoogere ordening, als
·de overige din.gen zijn in de hunne! 't ge~n i~mers in geenen decle
betaamt, dc\vl,I God de oorzaak dezer c;mtemng lS, en at het gene dat
in deze ordening regt en goed geagt word, zoodanig is, omdat het
God behaagt heeft dufdanig eene ordening te fiellen. Waar uyt ook
de grondihg dezer verbinteniiTen, dewelke my dwingen zoude, om
dit gemeene goed in agt te nemen, onzeker is: 't welk zoo het God niet
is, (maar die hier in de ordening ing<:;!lotenword) gy elders anders
n1et vinden zult. En ik begrijp niet, in wat fchok dezer ordening men
dit fiellen moet, dat ik de quade dingen, dewelke de ordening ontroe••

, fen) wel moet willen.
4)' Maar ook voIgt daar uyt, dat 'er eene gclijkmatige en onver-

fchillige verbillteniJle tot aUe dingen- ~oude .gevonden 'worden, zoo
groote ontrent andere dillgen) ais ontrent God, want dat begrip van
een Algemeel'lgoed is wild en onzeker, enalle dingen wvrden in eene
ordening opge!looten, tegen welke \Vie iets doet , die zondigt.

.Maar hoe zal men bet ook met God maken? Of die met aan de quad~
goed t~ doen, en de ~odvrugtige quaad op te Ies.ge.n, den looe en
fch~ehng der regtvaardighcyd en overzulks deze fdllkk1J1g volgeosQezc
::onderfteUing mag geoordceJd worden te volgen, en zig na:daelve te
gedragen, c %41 moeye1ijk valkn te befalcn; Ja het zooae ecr hetatnd;1
.bet qua&'in «,q,qa<le te verbetcren, ten eynde he, 4J:emeent goed daar
niet door leed. .'. 46. OJ>



G 0 'D G ElL E E R V NET V. 9;-
46. Op wat wijze men ook deugt en ondeugt claaruyt naar behooren -

zal moeten onderlcheyden, daar .lie ik geen gat cloor; want ceo iege-'
lijk zal zoodanig te,w_erkgaan ) als hem de toelagc~ende middelen zullen
zeggen; d;\t:ze ten nutre van het Aigemeen goed konnen dienfi doen,
en'-zoo doenJc zal men Ii;n tegenparty Hobbes alles ov:ergeven!Andere
diogen, dcwe1kc daar en boven omrent deze qual!jk gdcgde grondf1ag
VerlJ1ilant lOuden konnen worden, ga ik jegenwoordigovoorby.

47. De Regtsgeleerden leggen' nunne uytbeelding van de Wet der
.Namur, welke zy hier in zeggen te befraan, 't welk de Natuur all6
Dieren r,eleert heeft) in dier voege uyt, dat zy) fchoon wat in 'tal-
gemeen) dit egter rhoeten geoordeeld werden te willen te kennen ge-
ven, het geen tot het eyge denkbeeld van't Regt der Natuur bchoort:
Namclijk dat datgene) 't welk in de domme Dieren oak door een dom
ingeven volbragt word) van de Mel1fchen ,. tot Wetten bequaam zijn.
de, onder het gelty der Reden verrigt word. Wefemb. ad lnflit. I, I.
tit. 2. Weshalven diegene eenen zonderlingen lof verdienen) ,dewe1~
ke t de Schreuwery btende varen, alles tOt deze billiJkheyd van het Regt
der Natuur overbrengen, onder welke door Gjne zeer groote verdien-
fien de onvergelijkeliJke Rcgrsgeleerde Cgccejus in de Hoogefchoolc varl
Frankfort aan den Oder uytmunt.

H 0 0 F D,..0 EEL XI I I.

Van t J :Men/chen pligten, de~tl(e "ye J~BIt,e~'<inl. tot
GqJ rvoort-p'~eym. ,

'1. OPdat wy cterhalven den regten weg ,van het Regt aer Natuur
houden, zullen we onze reysmoeten he~n wenden naar dien eer-

. frcn gemeenen weg, dien we ingingen, van d{NlituurlijkeBetreUing
tujJC!Jen God en den MenJCh, sewclke ons zoo v.er bren.gen zal, dat on5
van zelvs die pligten, die we aan God, onzen Naafteri J en aan ons
lelven moeten bewijzen J' in de hand zuDenkomen, welker billijkheyd
de Natuur door eene--gemeenzame ingeving eriooert. Maar eer we ter
vertopning van derzelver KortbondigOpftcl voortfpoeden, zlll1en.ons
dez:etwee zalten voor af te vermanerifiaan. .
r 2.. Hif eerfle is dit, <tatmen niet ftraks vaar eene 1'fTe"der NlJtuHr
houden moet) het ge~n de Heydenen. in "t gemeep ge~ ~fgeb~~
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hebbeJl) gelijkerwijs ook datgene ) 't w~Ikby hun in geen gebruyk ge-
weefl: is, ais niet .tOt derzelver nakoming behoorende, niet te ver-'
waarloozen is. Want voor zoo vee! het eerfte betreft, het is kennelijk,
dat 'er behalven eenen vervaIfchten Godsdienfl: veele Wetten by de
Heydenen in zwang gegaan zijn, dewdke hunnen oorfprong £1egtsvan
het wdgevaUen der Monarchcn en Vod.1:engetrokken hebben I gelijk
men dat noch hedcn ten dage ziet gebeuren; Deze nu en komen juyll
niet aItijd met de beginffeIen van het Regt der Namur overeen: Waar-
om het met reden is, dat de Regtsgel~erden en Wijsgeeren een onder-
[cheyd maken , tu!fchen h,t Regt der Volkeren, en dat der Natf1ur.
InfgeIijks is 'er ook niemand, die ontkend, dat 'er onder de Heydenen
:zommigen tot de uyterfl:e wCleftheydvervallen waren, 3nclerrn befchaaf-
der en gemanicrder, hoedaaige de Egyptenaars, Criekell, Romey-
1)en cnz.geweefl: :zijn, <l1hoeWelook, deze met ..at hunne wijsheyd en
verfl:arnl geene .vee1vuldige'.aI7't»W.W ongebfJndenheyd en fl"'~ dWfllZJhe)d.
vermeyden zclvs tot de voornaamlle Dazenonder dezeIve, dewelke aan
cflnige :{.eekereen bepaalde gevoelens (lIsgebonden , en vl!rJlaaft waren, en
door:{.o.odanige nood:u:zkelijkheyd gedrongen, dot ZJ! ook die dingen, d,-
welke Mniet plagten voor goed te keuren, geduJ01Jgen wierden ftandv'tl-
flighC)·ds halven ftaande te houden; zegt Cicero in fijnVoorreden vanhet
II. Boekfijner Tufculaanfche Vraag-ftukken.

3. Waaruyt blijkt, dat de verfcheyde aard of neyging dezelve l1yt~
werking ook niet heeft k0l111envoortbrengen, deez..e llamelijk I1)cteene
dicpere navorfching dat gene ontdekkcndc, ~t welk genen ollbekcnd
was, alhoeml beydegaar van cene en dezelve.Natuur tot gelij~e pligten
gcnoopt en aanaeport werdende. ,

4. Ten voor~ecld konnen f4'ekkcn de tegenftrijdigc gedagten en ver-
deelthedcn, dewelke zy wegens de bepaaling van het hoogfre Goed ge-
'(roet hebbcn ontrent het regt gevoelen van God, waar uyt een Goas-
dienfl: vo~rtfproot, ~egrondven ,open~eleAfgod~ry el~~ygeloovigh,eydj

en opdat lk 'el' ook lets vande onderlinge verbl11tel1liledel' Menfchcll
oi1dcr malkanderen en tot llgzelvenbyvocge.; wie en weet niet, wat
zy voor regtcn, die van de Wet der Namur af~veckcn, ontrent het
verdedigel~ der K~lysheJd, "U?"XHe,;~V, z..elfi.mo?rd, en ontrcnt gyze-
~a;lrSenz. 1l1gefrelohebben? Welke Immers l11dlCnzc cens tot hun wa-,
re Rigt[noer gcbragt wicrden, aUeniet redelijk en billik, maa{ fJl1regt-
matigcn godloos verdienen genoemt te worden. .,'.
.. J. ~M~ar.,t~n,~U'eedenhoc cene verfchillige x11fl, bctrckkirtg~~fchending
,Jet Wet. Iill~,,!9,9~,nMenfch toegebragt heeft, kan naauhJks uytge-

- "~ ,.' ' drukt'
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drukt worden:' Want'eVen ge!ijkerwijsGodzonderGjns ze1vs verloo..•
cheninghn NtltUtlTlijk retbond tuffchen hem endmregten Menfth op-
geregt, nia verwaarloozen konde; Zoo kon de verandering der wijlfe-
lijk en volgens fijne Betame1iJkheydbegrepene ordeRing hem oak geen..•
z inspatren. ,

6. Des Washy door de Wet Gjner Heyligheyd en Betamelijkheyd ge-
houden zig met der daad l.e1vszoodanig te verklaren, hoedanig hy zig
in )sMenfchen Geeft reeds van te voren als den allervolmoiakdl:enhadde
afgemaald, ·aamdijk het HOfJgfle Goed) 'uyt we1kshczitting den Gee!\;
geen ongemak of quaad zoude konnen overkomen, zdvs niet ten
opzigte des lighanms, 'k laat ftaan quellen, zelvs niet ter beproeving"
ten zy hy agterdogt gaf, "1\at hy in alles het Hoogfl:e Goed niet en
is, en dat liet Schepzel, hem zoekende, ten minftcn ecniger maten J

in Gjne meening bedrogen, of van Gjne bezittinge verfteken kan wor-
den, zoo dat .nietos ten laatften bet uyteynde dezer begeerte, naar het·
Hoogrt~Goed he~n ftre~vende, zoud~.zijn, '·t geen i~mers regel;egt
tegen dlen fraat, waar m hy het redehJk.sehep.zel totZlg heeft WIllen
ftellen, wude aanloopen. Zeer wet zegt overzulks Auguftinus in Gjn
:10'6. Brief aan Paulinus: BJaldien G~d iemand onfthuldig, en anngee-
ne %.Qndeonderworpen, gel1Joftfllordte 'VerafJemen, :l;.()() g#ioofd. men,
dt# ~ met 'Vremai, 'tIfZ1!.onregweerdiIlue)d. . .

7. Het zelve heeft oak pIaats in de orde~ing, wtlke hy cens befiemt
hadde onder de Menfehen he)'liglijk te moeten gehouden worden, en
dewelke de pligten bchelfr, die een iege1ijkaan zig ze1ven, en d' een
am den anderen verfcheydefch1l1dig is, naar de verfcl!e.ydcnheydder om-
fiandigheden. Namelij~ vOor ·zoo veel denMenkh zelv aangaat, die
konde in den eerfren Staat niet, als eene nette fchikking der ledeo, en
eene volflage betamelijkheyd' hebben! Nopende de andere Menfehen,
de meerder zoude aan den minderen, deze aan gCJ1cn, de gelijke aan
den gelijken enz. dat gene gedaan bebben, 't welk hIm de 6il~jkheyd.
OP g<?Cqeredengegrontlveft, voorfchree£ Des konde God DIetS, .te-
gend=.W~e;nztlvs iiifchijn ftrij~nde, ~~den,.zond~ verwar-
ring der ordeomg e1\ ()v.emUks .zonde'r· fcl1endmg ftJner~wlJsheyd ea
ftatidvafl:igheyd. . . . ..
'·8. Maar nadat door de zonde die eerfie Staat verdorven is, zoo klee-
'ven l,\ude Menfchelijke Natuur ook zulke din~ aan, welke een ken..•
t~n, given van eeoe merkelijke fchade en verlies. Bier koomt ~
derhalven dm van daan, dat men het de Goddelijke Voorzi~htyd
~iet' te'w.ij_:kceti j, zoo z'I ka,ftijt ;. Gdijkerwijs QOk dezelvc·tm Dlijke
....... N van
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van 1iefde nietilrab.kan bygebragt werden, .indien .Iy bet goede niee
C;11 weygerd: hicrvan daan is h~twijdcrs, dntzommige ledent.ig nu
eene fchandc1ilke onvohnaaktheyd ycroorz:l3kt hcbbcn I dcwdke van te
voren nict minqer als de ovcrfge van aUeteeken van onvolmaaktheyd:
vry en zuyver geweefi lOuden zijn: gc1ijk )er ecn Voorbecld is in
detec1-1edcn.., cnin de daadvan voort-teclen' zelvs'; dewelke daar zy
onder den waren Staat der NatuUI" niets ich:mdclijks, maar eene vol-
maaktheyd te kennen gav, zoo gcbeurt hetnu door eene zeekcre
drift der lighaams bcwegingcn, boven de zie! de overhand hebbende ,
zoodanig ,dat da'lr eene fthaamte nyt ontfl:aat, dcwelke een zondcr-
ling kenteeken geevt der onvolmaaktheyd, met,dezecl\Udgepaartgaande,
van de overhcedching lumclijk, en al tc g't'tote kr:tgt.van de bewegin-
gen des ligh2ams boven de gOf?dereden. . .

9. Maarnadienwydie'Q,1'!lv.olmaaktheyd C,lYMt gebie~,in die gCl,lcn,
a:m de\VJClkewe ,eenige Eerbiedigheyd ter oorzake van naauwe verwant•.
lchap vcrfchuldigt zijll, gehoudcn zijh niet te beminnen, nog te be.,
{pie.en, maar .Heverdaa,rvan af te keercn: Zookoomt hier uyt onder
dez.erz Staat de grondflagvan. deWetten clerNatuurvoort. ontrenthet·
vermijden vall allerleyzoort van bloetfchande. ; : van welker' verboo men·
zekerliJk eene andere reden tevergeefs"zoekt,. ten zy miffchiendaar ie~
tTIandde vcrwarring clerorde by wil voegen! altoos .dat in eene·afkee.-
righeyd des bloeds gcen gewigt moetgefl:eld worden, geevt de N atuur
zelvs te kennen, wanneer)cr: niet te minkinderen opvolgen. Nog
men moct..e.v.enwel.daarniec. uytbelluyten '. d:i~.~iergdijke Qrdenin~.
verbreekefld~ bylqmmgen ,v.QPliden·vat geoodoftzl,ngcwClcO:.;..tnaarfdit
vec1eer, dat aIle dic\(an'de ordening afwijkende bewegingen .zig toen
niet.geopenbaard zouden hebben, waarom)er ook, om die in:teteu;'
gelen, geene Wctten noodig· waren, dewe1ke het noodzakelijk is.dat
jegenwoordig tot, eenen teugel en breydel verll:rekken. . .' ,

JO. Vorder~.:wi<: enwc;et rtiet uyt deSchriftutir (welker Gefchie~
aeni/feQen Voorbee1denwy hkr £legs aanteekenen, .maar hare Godd.e~
lijkheyd toanen we.be.neden ·aan) wat God: in oudetijdelltoegdaten
heeft ontrem het nemen v;m veele Wij ••en, en den Scheydbrief,. Ja
wat hy geboden heeft ontrent de ontrooving van eens andersGoeclerea. ~
het wegne1l)endes pligts tutfchen Vader en Zoon, ioo, dat hy genen
heeft, willen gebruyken ,omek~en te dooden, ()ntrent de verkrlgting
~etierS~avinne, en.derzeIv:el'verfiQoting nabet boeten des:~,i tegen
_e1.v~~w~ardigheyd?; , , "' f:. 0: ' .
"IJ -:'Mi¥ JV\lt~uUen,wy .\TOOl'Reden gevCij van def.C... rirfcheydenberd .

. (let,
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der Wetten , ..dan de verandering d~s{hats in deQ Menfch? Gelijker:
wijs God derhalven in den eerfl:en fl:aatnietsdoen konde, het ge~n van
dc beyliglijk en wijlfe1ijkbegrepene ordening zoude fcbijnente konncll
afwijken, alzoo was God ,deze ordening nu door 'sMenfchen fchuld
in 't war ,geworpen zijnde, voorts aan gecne verbintenis gehouden, ja
de Wet, waar uyt de ordening voortvloeyde, eyfcbte vecl eer ookwra.,.
ke over den vcrwaarlpofiien pligt. . i' '

u. Hier doornu raakte de Menfch onder dehanden van God den
Regtey, dewelke, daar by ap fl:aandevoet hem aUesquaads volgens de
Staaving der Wet ontrent de overtreding konde toezenden, niet te min
naa,r ,Gillevryheid en fl:uksgewijze heeft willen te werkgaan .. Uyt de~
zen hoofdederhalven fl:ono het God nu vry, wat voor quaat.hy oak
wilde, ontrent den Meolch te.bdluyten, zonder GJne·de minfie oneer,
t;>f onregttegens he,t fc:hepzel; Aange:lien dit van aile regt vervallen
W:lS, Gjnew'1ardigheydverloren., de ordening met de voet B.etrap~, en
door Gjn Zondigen gema;lk~!hadde, dat 'er plaats konde zljn veer dir.
oorded. Gods over's Menfchenverderven fiaat. .
_q, Wienubuyten <kzebelHering ~n God den Regtey ontrent de
zonaen eenige oven:enbrenginge zoektin dieverfcheyde handelingen,
die wy te vQren.:by.~~e0;5· ;Q()Ofi: jig .~'ver.gec.fs.uyt! Gewitfelijk claar
is gome quijtfchelding ontrentde Wetten, ·ten~zyde~taaU':etandert,
en de-Menfch fchuldig geworclenis,en dan is 'er geene quijtfche1ding,
maar eene onverallderlijkekragt derWet, volgens welke het Schepzel
V,all den Wetgc\{cr gco()rdedd word " we1zoo, dat hy den ecnen Mens
gcbruykeflkan, oIrt den andp:.<:nqu..aadtoe tebrengen,.~waar men eg-
ter aan tc rnerkcn hecft, ,dat de..Natuttrlijke,verbintenilfe niet weg gc-
nomen ward ,. waal"door deeene Menfchaan denatideren verknogt is,
nadcmaal byaldien zulk eeil Menfch zoo iets tegens Gjnen naafien uyt zig
zelvcn ondernam, hy ,eeoc grove· zandezoude begaan, ge1ijk B. V.

'een Scherpregter , , eenen quaatdoender fl:raffende, geene fchuld 4eeft, ,
~mPat;~Y~9"~\i§nllA~~sr~.blt. :;'.)cr;L • _ ., : u .

I4.W"aatQm 'he,: MirMnj)qd'tg')1 •.!rt«J~)j!:M 'JIlk~wen; uJtge-
z.ondeyt, te verzil):f)e!'h')wltli~' deJie1v~Uyttiililtrsvervallen zijn by
die gelegenthcyd,. ,Om~t:~e; zig.veriegen .vanden in de bcpaling' dier
~warigheden., welkew.ydadelijkge~gt,hebben-tegen de Wet der Na.
tU\l1"~ec~igerIrtaten .firijdigiuyf '~i Operibafing. te, konnen gemaakt. wor..,
aJ:g.: Ma¥""gcene QOQclzak:~jkheyd·pQdtons,.,om tot die gevalleR,Qn,.• ,
~el1~yl~t 'te nelll~n, incl.im:mejj a1~Cls ·,den,verdarven aaat;,jO~BeI"
r.rekkin,gJQtGod:de"RRgtir .op. deie:wijze. ,. als:.we. gezegt.hehbenj' ,ter
, . ' " . Ni2' ,.!'<. -..degm
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<legen befchouwt, en op dc reeds gemeldeVoorbeelden toepafr, aI!I
wannecr de ontvoU\ving van e.en iegelijk derzelver ganfch.ligt ial valIen.
, 1). Maar we mocten .ons voortftoeden, om, de Plichten nu zelveals
in een kleyn T afereel af te malen. W y vervatten dezelve dan in drie
Schokken, dcwelke ook op eene- drievuldige Betrekking gegrondveit
word: Vanden Menfth name1ijk tot God, tot ~~ ~lven, en totan·

o

dere dingen; Welke fchikking wy llUnier,zoo zeer uyt hoofde van den
. eerftcn voortgang ollzer befpiegclingen houden mocten, dan .wel ter
oorzake van ae verfcheydenheyd en waardighey.dder voorwerpen.

16. Depligten ontrent God moeten nooozakelijk voor af gaan, omdae,
zy de Iuyl ennet grondfieunzel der_,overigevo1gendezijn, en de dienl1
z·alredeloos zijn, zoo hy geen richtfnoer, dat met de Reden overeen-
komende is, heeft; dat namelijk der Goddelijke VoJmaaktheden J weI.
ke ons door het verfiand ver.tegCllwoordigt Wqr4eR.. Die nu ·betreffc:n·
ten dcelehet verCbmdin 't l'yzonder, ten deele den Wil-, van beydell
welke vcrmogens wy hier de voornaamfre pligten zuUcnaanroercn;

17. Het V E R S TAN D moet hitlr wederom de voorrang heb-
ben, omdat, het genehet ligt is·ten opzigte van·de werkingen des lig-
haams, dot het Verfiand ten aanzien vande zid is :. dat beJPiegeld der..•
halven en befchollt het Denkbeeld der opperfie Volmaaktheyd; en'ria-
demaal het fijn werk is, dal het zig zelvs volmau door dekennilfe aet'
aanwezige dingen, zoo moet het omttent God des te meer bezig zijn,
als deze eene grootere zakelijkheyd boven de overige dingen bezit. Het·
moct zig derlialven. het Denkbeeld.Gods zoo-klaaren duyde1ijk als het
immers. ~e1ijk is, zocken, t~'verkrijgen J tell' eynde·het name1ijkniet,

Ial1eenlijk fiuksgewijze en klaarlijk, voor zoo veel de trappen aangaat,
het volm~kte van het volmaakte wete te onderfcheyden, maar aan een~

, ~enige Opperfie Volmaaktheyd alles toe te fchrijven, en op die wijze
zorgvuldiglijk zig te wagten· van lets aan de Opperfie V obnaaktheyd te
onttrekken.

18. N aa; dit Richtfn~r derhalven·moet het v.erlbnd· voort$.33n, ten
cynde hct Zig eene kenndfe der Opperfie Volmaaktheyd 'verkClJge: Laat
het door deszelvs middel derzelver onrwijffe1baaraanwezcn weten am te
toonen; volgensde hoven opgegevene· begin1felen: Voorts met alle
kragten onderzoeken J wat die Opperfie Volmaaktbeyd is, en wat tot
dezelve al behoort: Dat het derhalven geen Lighaam zijn kan Ct gem
eene onvolmaaktheyd influyt) maar een Allervolmaaktlle Gee{} j ·de.
dewdke .zig overzulks door fijne Eygenfchappen onderf~ti niet aJ,i.
Jeenlijk v:an.ee1tLighaam, maar oak van aUeandereCcd\en doodijnc '
.lIn{~'dat is: dat·hy het: leven uyt zig zeiven heeft. J9,•.
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19. Dat deze Op~rIkVolmaaktheyd,de.rhalven eenc .meewuftheyd

van zig, als zoodanig zijnde, in haar Dmkbetld infiuyt, en cenCR
wil, als voornamelijk tot het Oppcrft VolmaaktWezen behoorende,
omdat hy door dezen wi! zig eerft gezegtkan worden te beminnen-, en
iets buyten zig te verrigten: VorCiers dat I:tyiIl' zig alleen4OOr:bet ze1-
ve Den~bedcf noodzakelijk gell1kzaJi~is, en geenes .~ings .bayten ~~
behocfttg, welke overzulks, hoedantg het ook mag Zl)n, met te gelijk
met hem zijn kan, maar van hem {legs fijnen ooriprong trekken, ten
zy hy zetts afhangend cn bepaalt begr~en werde.

20. Dat derhalven aile andere dingen buyten God van desze1vson-
veifchillig wdJ>ehagen voonkomcn, en dat tot derzelver voorthren-
ging niet dan de Wit van nooden is, 't geen men fCheppm nocmt:
Maar dat die dingen nog in £bat zi;n om' onafhanke1ijk 'van God verder
aanwezig te zijn J nog eenige de minGe zakeIijkheyd'uyt zig ze1venZOl..-
der hem kan doen voortkomen, als het gene tegens Gods Op~rfl:e V ry-
heyd in alle dingen £trijdig z()ude zijn ; en een wezen £teUen , dat
volmaakter in fijn werken, ,dan in fijI! aanwezen zoude zijn, ja dat
t'eenemaal onafhangende maken zoude, omdat byaldieri ~et eeneenig
oogenblik uyt eyge kragt zoude konnen aanwezig zijn, of werken , "er
geenerede zijn loudt, waarom het niet verder en aItijd dar zeIve zoude
vermogen. Dat God derhalven, geli;k een Vrym~ig Schepper, al-
zoo ook een Onaerhouaer fijner Schepzden, een Bej1ierder en een-Opper-
He Eeer is.

2 I. Voorts dat hy aIleswij/felijk.tot een z.ekereymte werkt;, 't welk
geen,ander zijn kan, dan Hy am' zig zehren, de openb~rmakingfijner
Eere en Heerlijkheyd: dat overzulks die diogen deze Heerlijkheya zoo-
danig moeten getuygen, dat 'er niets is, waar uyt 'LOudekonnen'vol-
gen, dat hy de Allervolmaaktfte niet is: Nademaal hy Heyl~ i., die
aeze h;ne Volmaaktheyd ten allen tijden noodzakelijk moet bemmnen en
llooit verloochenen.

~2. •. Dat hy derhalven ten dezen eynde gewildheeft:, ,Jatde. Menfth·
te voorfchii?quam, ~an wien deze .dingen kenbaarzouden Werden; in
hem eene zlelbceft willen geven, dewelke, met eeIi vermogen van te
konnen begrijpen begaaft, in zig een Richtfhoer loude ingeprent heb-
ben, om met zekerneyd'te oordeelen van die Gingen, dewelke tot God
behooren, en welke daar en ~ven de wijffe'ijk·van God gefchikte en
va1cheyde ordening en werking der MenfchCl1 (zoo' er andere ~ip)
en der ovenge Schepzelen-onder malkanderen vereyfcht. Maar .welke
Beheel af.hangende moet gdk1d worden van den Wil; .Eerfte Oor-
. N. 3''''' zaak"
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zaak, om zi~ oP.vcl~leyw.iJ~en te opcnbaren, wJ3rnaarzig'.dcrhaiven
het menfchehJk,pegnp te fchtkken heeft, ten eynde het door eeoe ge-
duurige overpeynzing zig deze wi)fheyd verkrijge, waar door het de
Natuurder zaken klaa"t' en innigI:jk kenne ,en onderlcheydemlijk waar-
toeeene .iegeliJke zaak bcho?rt; en zoodocnde bngs deze trappen en
voetfporen tothet NaalleT.oppunt aan de Goddelijke Wijshcyd (de-
welke zig in deze fchikking heerlijk heeft willen ver~oonen) geraken
kan!

:'-3' Ncdemaal niemand, die Gjn Verfl:and by de werken 'heeft, c:>nt-
kennen kan, dat deze'(n zeer vele andere regten, dewelke daar uyt zou-
den konnen bygebragt~orden , ,aan het Verftand vedeend zijn; zoo zal
hy ook niet konnen loochenen, dat hier arbey~ vannooden is·enfchrlll1.-

derheyd , tencynde we tot dienpeJ"i1.r Zegenprijs mogen lladeren;
.Want aIhet gene· ooze Nauluf .i"g<rl~hapqp,is, ·koomt;Qll$ oietaltijd
vail'zclvs-ern~ol1der dat we het eens navorfchen, in den mond valleri,
jazelvs is het aan deeyndige Reden nattturlijk te onderz.oeken, en l1a te
vorfthen. . .. '. '
.,·.z~.·:Gewiffdijkwie der oneyndige Volmaaktheyd :waardigebegrip~

voed, zaLnoQit van eeoe eyndigc wanen, dat die'~n haren zeer engen
f<:hoot.die dingengekijkelijk kan bevattcn, dewelke defHp(bepaaIde re-
de vererfch~.finkswijze te ~oeten bcgrepen wor~en: Des heeft de ~
tetyI?lglOgll1 de gedagte~. plaats, en de ~edeneertng) waar to~ beY7!ertng
vereyfcht word: En altlJd zal het eyndtg verfiand wat ovcng bhjven,
dat het in deOpperlte Volrnaaktheydz.fJude konne11 aanleercn, dJt.het

'~1Umtijdnaar hobgere en yqgr~retfclijkerdipgcin.he~nfueven m.Qet, ".V~-
dm ze1v$zoodanige:N~~""de$zelvs, ais mede die gdbdige begeert:e
naareene ·hbogere Volmaakthcyd, dewelke het zelve immcrs niet V;tj.lg-

teloos lngcgeven. kan zijn. : "
. z). 'M34 men rn~t. hierook zorg~uIdig en ornzigtigHjk te werk

oaan, 9pdat we niet ~ het gene hier dikmaals gebcurt , .Vande vooroor-
~ce1crigcdoekt worde.nX en die vo~r de.regte reden: opvatten, 't geen,
en ,3oor bJdtJeffe.n d0Q1" /rfdoe?t gefchtet: Inzonderheyd als we bcdenken,
in wat·voar een gevaJr -011$ de Dwaling. kan brengen,. aIs·waar door h¢t
zoude gcfchieden, da~ aaneen Beeld Godsdienftige:eerbewijzingen toe~
gewezen worden , <1ewe1kemen aan God aileen verrch.uldigtis; W~~-
pm oos .ookde geval'en vall ande're menfchen voorzlgClg makeul11()CtcIl,
dcW.elke)ontrent God ),inGodswerke~ .zoo mennigvuldigt;::mi~agen
tdtGodlOcichening t~ ,bcgaan: .Maar die; alle ver,m.i~'~Gfd~n d~r
~cn· regtziil1it gvpclct), qntrent Gqd, alsval)w~l~: .4egal)(f~e GQ~~
,ciieofi:fijne mate en wiJze ontfangr. . i 26. Hit.
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2~.Hicr.:P\liio eene zaakvan zoo groote aang.elcgentheydllof en on~\
agt-t.'!(»n: :te )\\'illen,zijn tzoude zondigen wezen teg.en.s (Jod , ,dewdke,
immers overwaardig is, dai: men h~m boven aile allaerc di.llgen, wclk
die bok zijn mogen, befchollt en leeI'd kennen: En tegens-t.ig z.elven"
door dien de voImaaktheyd des verfiaqds afhangt van de Voolitr"cffclijk-
heyd des voorwerps, ~t geen het begrijpt (door welker ahcekeningals.
den ecrftcn oorfprong het geJchiet is, dlt dingen, dewelke waaragtig
gczegt worden, dezen naam verdi enen) inzonderheyd wanneer dat be-
grepen word iil betrekkingder nuttigheyd, die my claarnyt voortkoomt.
in zoo verre ik dJt name1ijk bcgrijpe als dc"'fonteyn en den oorfprong
.van aUe mijne Gelukzalighcyd ,zoo tegenwoordige, als toekomende.

,27. Maar gclijkerwijs/de Heide mijns zelvs deze Gdl\kzaligheydon-
twijfi~lbaar zoude willen fidlen, ,alzoo vereyfchen de:1effen ,del' V oor-
z,igtigheyd, dat deze'hoof"0p iets veyligs gefidd) In:l:lr op geenen 10[-
fen en bedriegelijken grondthg gebouwt worde, \VilaI'uyt gevaar van
te leurfl:elling zoude te vreezen zijn; ~t geen zau gefchieden, indien
de whfte iigtgeloovigheyd, die voar de waarheyd ten hoogfien fchallde-
liik is ,~ond~reenigonderz.oek te d~~n eelt iegelijk offijn'eygen ofeens
anders gevo,elert van God onderfchrlJft en toefl:emt. .
:. 28.. Aangezien" de Waarheyd geem naakt zonder blanketze1 wii ge .•
7.~Q.el.l' in ~lhelckrcn. dag gefl:ela worden, dien .de .leugens endwa .•.;
lingen vlied~o.: Maartmet:.,*lke:zyop die wijze zeer Jchandelijk zoude
vermengt worden, en haren onwaardcerlijken priis ge1ijkmatigliik dee-
len .. Waarom ook in dien zin met i-cgttot de buytenfie duyfiemitIen
die'ge:t,neene fpreekwijzoo.verbannen. zouden moete~wDl'den: Dat her.
Ge.i()Ofgeener weetetJfchap is,.' dat men l'egen: iemand ,.,"dipdebegingelen
~oQfhent, niet redeneeren moet en-t...., ,Want daar! in bouwen zig :leer v.e~
Ie m<mfchen: vryplaatzen voor hi.mne;onwetenthc¥d;cn. men Zegt het
onderzoek del' Waarheyd eenen openbaren ool'log aan;: Weshalven het
nkt te vcrwonderel1:is ~ dat ,de VoorftaQd~" 'del' KerkelijkeDwingdaQ.-
dy <lie;lJ1et.,?ulke greetige handen aangegrepcmhcbben') en ~ drijven~

29. Men moct zig derhalven aan Redenen houden, . en zig daar oJ?
v~rl~ten. Dog~ni¢~; op allcrley t maar QP zoodanige,~ dewelke wel Cll
rijpe1ijk ovcrwogfll ~~h die volgens het ing.el?ore, rilthdaoer dc. Opper,..
fte,Volmaakthcyd·. gtFi~ en •..gefchikt:zijn. .. Aan welk ganrchzek~r be•.·
k1ta.~gezien cen al te grQot(d;etWclijkhvyd.:~Yoorb¥igheyddes Oor ..•.
dee~J~lijk is, ZO? lta~he~nUlt a~s;~ezen., 9fdeopk~r~
des· Qor~. ~t nurug.)3' noooz~~jk' ZlJD, deWelkevrj: te«gt met
den Heer Wartes eme Twijffeling ,tloeQ1en ; .,0CJk.) ja~O'OI'1'l.ame ..•

lijk,
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lijk , . itt Goddelijke. zaken, dewe1ke demalven niet zoo -leer bezig is
ontrcnt de zaak zelve, dan ontrent de redcnen, door welke ik hewo.
gen deze of gene zaken van God gev~eld hcbbe, of ik dat wei of qUl-
lijk ged2an hebbe.

30': Wcshalven bet 'er ~oo ver~ van daan is, dat die twijffeling.te
laken 15, of outrent de zahgheyd van gcvaar te verdenken) dat zy vCd
eer dat aIles wegneemt) nog ookden op fierven leggende in dit zelve .
zeer prijswaardig .onderzoek en nalpGring lliet'verlaten kan. Waarom
ook deze Vl1or;;.igtige Twijffili1'lg t'onregt eer van firengc Tugtmeefters
van het onnooze1 woord, dan van de zaak zelve) berifpt wor(f.

3 I. Deze dingen, welke we d';':Sverre van den pligt desVerftandwcr-
maand hebben, voor af gegaan zl}nde, wapenen den WI L tegC11sde
blindheyd; en geven denzelven als oogen in't hoofd, ten eynde hy
niet onbcdagtelijk. t~r toeftem~~ ~ 'bcwill~ ?verflaan-~oge,
maar. met eme onwrlkbare valligheyd fiJne Godsdlenfbge betragtll1gen
wete te befiieren; aangezien deze van den Wil .inzondcrheyd gevormt
worden. .
. ~.l.~ De Wilnu bediend zig in dier voegev~ debevat~nge desY:er-

)andJ, dat hy uyt dezes zekere waarheyd ontwlJffelbarepligten bybrengt
~n aBeyt. Welke dingen derhalven het Verfiand clus verre voor.oogen
g~ouden .e.n aangeboden heeft,. oo~~ee~ voor aile andere dingen de .
wdregtnlatlglijIr, en gcevt een legdiJk fiJ1lewaarde, welk nu het eer-
frewerk des Wi/s is.

33· Maar het blijkt ligtclijk, dat deze daad des OorJeelenden GeeJls.
aan den Wit a1leenlijktoegCfchro:en k:m wo~, ~da~ hy de .Bepaling
van de tot nog toe enkele bevatt1ng. IS: GewdfehJk Wle by ZJg zelven
ceos: ter degenop beyde die rermogens (want zoo heeft liet ons goed
ge~ de Doeningen teheeten) agt wil fiaan, ,die zalligtelijk ontwaar
wonfen, dat' er na de enkele bevatting des verfbnds eINe andere en 1Ier-
Jere werking des Gedl:svolgt: En aezc, nadien zy de Repaling der
rcedsbegrepe zaak is, kan piet dan aan den Wi' toegefchreven wor-
den.

3+ W:ll1t de;;.es pail: is het t te werl.en,. en degedagten te bepaIen;
daar het Veril:and zig ljde/ijk houd, met de denkbeelden der dingen en-
kelijk te befchouwen, en daar van te getttygen (gelijkerwijs tis cen s<:-
tu..yge eenvoudiglijk het gebeurde verli3lende.) maa.r niets ontten.,t dei..el-
VI: vaIl: te freUen, of te bepakn. Maar dit in het OordeeJ gefchi~~
.de; ,wJa1'.dclor .we iets he'iJefligen., of ontlt..mnen? zoo. tiet,l1len evth
claar doot;ianion.~zonne~,. dat datvan dCt! WIt voorckoornt? M_

ae
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de P-ryh~yd"'eev-t' ooS eell~. Q:t'zcker k€nteeken ,clat& Wif in-net'
.OordeeLwrltt" . .,dewe1kevanalle,Oordee1'onaffc~lijK is, maar die
egteraan den Wil v~rnielijk.eygen is. . _... W' '''. . _
'; 3~' Daar uyt bllJkt, hoe onkund1g de Scho~gelemJen,·tnandereP1
met hun van de werkingen, die In hun' voorvieIen, geweeft zijtl; l)e-

'-welkeonwetend bet Verjflf1d in een BeJPiegelenden Werkel1d onderfcbey-
den hebbcn: Daar 'er tot het Verjland niersDchoorr, dan het genezy
lJefpief,elendmoemcn: Maar het gene zy Werkend heeten, claarde-be·
veftiging ~n ontkenning in gefchiet, geene werking des V erftands'~
maar des Wils is.

36. Deze· verwarring nu fpntyt 1.'!yteen yooroordee1, dat te gelijk
·yaIfchis, voort, ais of nameIiJk~es Verftands voorwerp, van den Wit
'~fgezonJert, het ware en valfthe., is: maar dar van dcnWil bet goeden
hetqHaad. En nademaal ontrent geffedingel1 het Oordeel bezig is, meeft
dittot hetVerftand·gebragt worden, maar omdat ontrent dez..e Lievde,
begeerte, en afkeer wcrken, meenden z<.:deze dingen alleenlijk. tot
den Wil tc behooren. '

37. 'Welke ftellingen op verfcheydewiFenvalfch' en onw~
zijn: Want behaivendat 'er ,('t geen reedsbetoOgtis)eene BepaHng

.
cler.e.nkeJegedagten is in de-aanneming .van het ware,. en deverwerping.

,v~,het valfche, ep overzulks eene bez1gheyd~es Wils-ontrenthe! wa-
.,re en het,va1fthe-?;el1'cdat.dewaarheyd ook bemind word: zoo el11s 'er
oak zulk eeil groot onderfchcyd tuffchen waarheyd en goetheyd niet, dat
%cvoorwerpen van ver{cheydevermogens moeten geffe1dworden; want
in a11eWaarh9d, voor zoo vee! ze waarheyd is, is emeG.oedheyd ,be-

, halven dat bet woord GoedheJd daar en hoven eenige be~ekk.ing te ken-
nen geev~.van waarheyd, toteene andere i:aakals totderzelvenalmaakt-

, heyd behoorende. '
38. Waarby indien 'er een zonderling gewi~kOQmt ,waar u}'t dat

Toorwerp eene verdere toepaffing waardig geooideeld word, om dat of
te bezitten, of te fchuwen, zoo en begint hier de Wil niet ,cerit, maar
Wo. rd<~ verder voortgezet en bekragtigt, nadien'er nu reeds te
voren' de Bep~ gefchiet was, ter tijd', wanneer de W'tloordeelde,

,datdie zaak aoOr'haregoedheyd te wenfchen was: N«ders voeg ik zoo
,,,~lin het gene, dat waar is, dedenkbee~ te zamen, als in het ge- ('
"~_ is; Gelijk ik <?Ok ZOC),welin b1t:utdfthe de denkheelden afwn-
der » ~a\s in bet quade., ", . ."

~-,·39~'I).~is'het den Wil opgelegt, de denk~elden gev~~
elkandcr~1C~zamen te {c~eJen :en tc fcbikk,en.- •• op eene

. ' . 0 ._. . be-
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behoorlijke, wijze hc:gt~gevo~cn'af te leyden, ...n t~ fte\len.. wat in

, God de op~ .voliJaaaKtheyd(dewelke de regel en richtfnoui$.) be..
taamt, en daar aan toekoomt,. en wat ~r van afwijkt; 200 dat bet .
overZlllks "ty £bat dt:nGeefi: aan dezen toetzfieen te· beprocven " of dtt ,
JDeafchen gevoelen ontrent God billijk en rcgtvaardig 'q, dan of het
met dwaling vermcl'lgt gaat, ja ganfchelijk !let fpoor dei waarheyd bij-
fter is.. ' 'I

10. H~grQOt nu de noodzakeIi~d van den regel'dczer'vootzig .•
tigheyd is, liebben doorgaans aile tijden geleerd; Im:onderheyd Je 0"..
z..e, dewelk~ ontallijke v'erdeeldheden der gemoedcren ontrcot,God voor
den dig brengen, zoo dat~ig byna ten iegelijk op Gjnq'~ houtje ,of \
"kweet niet door wat ,"oar eerienHuys-Goa weete te verdedigel\:w~
.()111 zeervele menfchen met die verkeerde .opvatting en gcdagten (die
.Ie zelV$zig nietfc~o~1:e-.,ten,)·~ psl:, ~ 4-

. hs 1,,'e1I'~wis, '0; gem fftm Jen G"ds4Hnjl''limeJd 'JII()yJ, •.•

em'iegtlijlt 11l11JrfijnJ herte" I"Jlm fJermaak moet liIVen J dllt IIItnJiin
G(uiJaienj1mott navol6en, deweJke in het Land, daar.,4 ;~'fJ"Ice"...
Ml'fJerhAn4 hei!t, J~atrl mendm wit IUS H-febwl in tUc.m dtek,MeI
-.pvDlgm en onderdfJf/ig ujn t Jilt bet "srorften 'Wn'k is, V4W te fehrij:-
Vln 'p 'UNit wijz.e Goa t,di,nen is (men moet eenKatholijk •. cen
-muytmaker zijn J . ishetzegg.en van Lodewijk 'den XIV., oft geen hy
.van M~ch;tn,l ootleend beef!: ~ en diergelijke' telfcns ~00ze en VQ01'
cens iederszaligheyd fchade1ijke kerftukken lUC:er) dewcdka de d;u~ .
heyd der tijden en verfranden gebaart heeft. ._

¥. Maardcae;ding~ bclet"m .g. men.ber ~t.het()(riee\OIi.•
trent God in de Nantur te' gmn'dv:eften, "t~itdie .~,.,. R6tl.elqoshe#
uytfiampt., en niettoe en laat, dat het ge",etenhier onder ~
dwang en gebied fiaan wil: w~nt d~n genen tiet deNatuur dat gediedt
moet worden, dewdk-s:_ ~aDlg gemaakt heen; ~ClSbatven af,lde- ,
re meniC~ of een VOl'it '"CD lOG.wqnig .~verden~odsttienft teaeg ..
~en konnen hebben , .ala Iy de Natllur duS of ZQO maUnkonnm .. '.~ .

. CLlt dete Royale zaak (v~rgun my,cen woord :vanhetgebruyko~.ccmv
!.te~ntleenen) Gode ge.h~l ~,al toekoomt en Cly~n is; VlUl "'cdk~boe
I:CD zeer fh-enge hand-haver hy gewcefr is, kOflnen de ..vOorheeJd4n.p-,
~y~n, dewe1kede Heylige enOngewijde Ge(~i~oektnhier at a-

·vandam met dezezelve dlngeu, ,cWr we va fprcCk~1l, .n<13~
, 9vereenkomende, bybrehgen. . , .' l:i c~: • •

,t~::MPt t!.I.JlPij gaatnog YM4er,YbOrt: want GodJJ;ae.&.Jel4' {tine
i\VaarhediD.;detJ!egtstot emc ydelc en ftuBtdooM:~i.ng aiID

, . CNlS



'.



loS P'.t1N'DE-.t1ANGEBO-RE',
anders wezen,'" ofzy, moet .oen Gedl: in de allergrootfte 'fImv.nan-ing
wegrnkken, niet, den zelven heel frcrk'gaande te maken, en t1)t w~
btuiflheJ4 toe'te ontzettel1. waar door by t'eenemaal als verlegen: moct"
ftaan.. . .' ::,
-47.En riadien dat tie YOlmaaktheyd alleFHartitogten'J fchoonmet
onvo1mnaktheyd vermengf,. i~, dat de Geefr l1:taukeurigerdan by plceg
op cen voorwcrp gcvdHgt ~rd, en vafter aan desze1vsdenkbeeld han-
gen 'blij\,t (zulks dat de St,,'iken geene reden gchad en hebben, om de
Hartsto~en ganfchelilk'uyt eenen Wijz.en man te verbanncn, want ook
de Heybge Bladeren breng,e~ dezel~e by mani~~ van e~enredigbeyd COt
God ,over J om de frandvafrigbeyd des Goddeh]ken Wils en de zceker,..
herd der uytwerking te Iieteekenen. ) . , .

48. Zoo pleeg hetzelve ook va!1de.:Ver-wondm"g voort tekoomen,

:;c:k;tC;:~~'=:r~::ez~~~:~~:~ft ~~:'
:z:wl(scene Agting en:E.erbiedigheyd ontfraat J beyde op God ziende met
aile, fijne oneyndige waacde J welke hy bezit J •en dewelke z;oo.doende
eeneBegterle verWekt ,Ila tie genieting tragtende~' ."" ; ~-i'

49. Het LEVEN ofdetOpperffe Werkza:unheyd, tOt God Mod.:
zakelijk behoorende_, is wederom ganfchelijk voor~eldig·: want tbt
brengt mede " d:lt wy, aile traag- en vadzigheyd uvtfcbuadende, -ont'
met eene zuyv.erewerkzaamheydotltrentGOti bezig hou4enJ nadien'er
alleenlijk eefle le'fJendige gemeinfchap met het le'fJen zijn kan. Voorts is
men het ganfche leven 3an de fonteyn en fpringaderzeJvs des levens:
"erfchuldi~t ~:~dIat 'ftl\ m?Ct men eyndelijk deonderhoudiriS eh''lle,
verm~ering des levens afbidden •.. - .. .

So. "Maargemerkt dat orperftc Men niet dan in den Allerv:olm~t-:,'
fien G EESTgevondenl{an worden, zoo dat God overzulksnOc;d.o.'
zakelijk een, Gee) en geen lig~aam ~.zijl!!' zoo.word-OIlS dit te ver-'
ftaan gegeven, dat we all~llghameJfJ~ begtlppenOnlftnt Pod,. boe'~
danige aie ook zouden mogen wezcn, verre moeten afWereilj .Noefi1.
dat God lof in onze Inbedding ofopeen Tafereel'karvaf.g'emOJld iwr-
tien, .~ het welkevoodi)ne Ol?rcr~eVolmaa~eyd; :waar.doot hyeclt'
Geefr IS .tenhoogfien fmadeli,k z11nzoude.; .i " . .: "J "

SI. 'Maar d:lt dattafereel, 't welk.~uaam zoude koonen zijn , '0(It
hetbee1te'nis Godsre ontfanp J niet dany •. ~e geJijke NatU~

, God.zijnkan, endathier l1yt de wijze_t 'gchaalt en otttlmi+ ••••
den).,weIke'inen zig ontrent hen behoortte gedrag,ta,+"'~"

ihi r.; I . ',:-f~ib;;nl' ,- 'tighdl '
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lighamtlijk ~el , . nadien dat· geeniirts 'Yet eenen Geefi: over een
koomt; maar dat .hier een ~eeft toe moet gcbruykt, en aangewelld
worden, ten eynde de natuurlijke overeenkomfi: des Geefts met hem
tot eene zcernaauwe en gevoegelijke;' dai:is, tot eene 6eJJj1elijke ge-
meenfchap niet God gerake. ,. ',' ,',.

_p,. Dat voorts deze gemeinfchap verkregen .werd met de vermogena,
fi:mdvafiiglijk naar lietGoddeli;k Verfi:and en den Wil te fchikKcn;
welke vermogens.Go~ alleen. tot hun voorwerp hebben, en fijne op-
perJfe Volm:laktheden (alle anderedingen .buyten God tot nag. toe ook
onbekelld zijnde) waar nyt een geru/le- flaizt des gemoeds 'Voortkoomt.
en eene T'ergenotJing, de GodddiJkc navolgencle.. . .
. B. Ik gavoort: Wanneer" God in BETREKKING tot het
voortbrengen van.andere z.aken ganfcheJijk 0 NV E R S CHI L L I G
aange~~rkt wot.d; moet~en.he~dezen l~f.eo .~",.,e,.~r~ortr.effelij!r.~4
toe{chrlJveIH'-tBit hY',,·die lD,ztg·allten vol.zalig~,-en.mea anders I}e.
hoeftig is ("ldobr ons en aile' andere' dingcn niet rijker of gelukzaliger
worden: leat%.;~~Dathy uyt zig zelven de wijze 'r ontde dingen voort te
brengerr;,-..)teeft: Dat de overige"~aken in zig<zelveriniets zijn :.DtII
geene Ciezer,ovcrzulks, op,wat wiju het oo!r.wos, heeft' konncn bewo~
gen wwdfn.' Nog dat hy zig ook aan der dingen ordening ,'. die ~er je.•
genwcfotldigis, zoo niet verbondeI\ heeft, of hy kan die vOorbygaan ~
en buvten, ( niet, tegen) dezclve werken , wanneer hy dit voor zig
heerlijk oordee.ld··te zijn. Waar uyt een gevolg voortvloeyt,. dat aile
dingen, dcwelke hy gemaakt he~ft, ten -hoogften voor goedgekeurd
mDeten worden tot het mil1fte ziertje toe; Maar dat aUewraking., waat.
door die dingen t d.ewclkc~etnzoo bepaagt. hebb~n, gel:iJkt ,en berifpt
worden, den Mcnfch, die ftln fchepzel IS, met anders dan tot cen
zeer groot wanbedrijv en zondt: kan verfirekken. . .

,s+ .~t ,het is genoeg, dat het allesgoed is, het.geen uyt fijne
handen voortgekomen is, ell, omdat het goedis, ,gebcel bemind mQCt
wbrq.en: waar van nadienhy.de ~enigft~ oor~aak is, zoo inoet,hetb d4 .
gtmft'he-tLievde toegedragen Wbrden. . Want dit is den Wi!cCJfi){':loo ey-

. gen" dat ,hetdaal' t'cenemaal,onaHchcydelijk van is,i Het gqed, te ,bege... .'tr,,," epmaar t~.j:tgen, n~g by kan fijne begeenetotdil igcQ-,.die tegen
datgoed aanfirlJden.. heen ,~enden , .het gene wy 1:i9ofi.1•••.XIl. §. ·2 S.
en vCIIgendebetoogt hebben. Des moet de Lievtie , ,de\l'cij(e uyt ~
_olntaakte· Goedhedenhier. en.~aar .opgezamelt voorlfp-.t ~'bet
~GSTE' GC?EJ?: aInot ccnmidde1punt'cZlUJ,le....~as~~or-
40n •. zoo dat zy etnlg is., ,.' . '-dtt.,· .
• 7' ,0 3 . $S. God
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H. God is voorts ALW E. TEN D, aUe die din~, dewdke
-hyvolgens £tjne goedheyd, gelijk bdloten, alzoo ook gemaakthecfi,
cloor en doorkenntnde. Watr uyt voigt; dat gok de minGe_lake ••
ni~ ~ng moet~n' geagt, nog vcrfmaat worden -, als dcwelke zOo wet
~jn 'Onder "'Ie de dinge", die God befioten heeft, ,en volgens 6jn be.
ftttyt weet ,ala de aIlergrOQtfie: Nog men moet hun boyten de God-
delijke Vobrzienigheyd daarem niet uydluytcn, omdat oO$het eynde,
waar toe",'I.y-gefchapen zi;n, juyfl: nietaltijd bekend is, want ~ Opper-

, Hecr en $efiierder aller dingen agt het voor zig heer1ijk ,. -oak de allCr-
gt'o()t~ dingen dikwjJs'uyt <1,1e'geib1~e voortte bren~. !"fen Mi>et
-ook zoodanig -fijn leven aanftellm ,ats in~nw~ van eenen
"/wet<, en,den g,etuJ$ffl' voor welken zew, S de, blnnenfte en ,yoor des men-
!chen ~~igt Vef-bclrJeDe fchuylhodcen des hene nittverboJen konnen=~.;.~...:c..#';'~vr~.:t:.

, ,'~; De%elve begrijpt ~ in fijne- ~~rfte Volm deA ~
M,AGTIGHEYI). dIe aan hema1lCea moet,tbegeltJMtwarden,
_elb dele Re\1olgeo,l1lCKfcbrengt. nat, gelijk aIIer~_we-
zm, alzoo OOKderzelver witfe1bearten an God moeten'~~1\
worden: Dat .ocr in den Goddelijken Wit ~ unl Batt is. waar hy
dat al dat gene, 't welk in de fchepzelen 'lJef'fllQgm genoemt word,niel
haIen mag; Err dar ook dit altes tot fijnenmalfer en OOr2aakmoet
gebragt worden, ~n dat men <krhalveD nooit fijlleeyge kragtm 'rooke.n
tm daar aan ,_iets dankweten kal1. Daar en hoven zoo dient de Almag- .
tiRheydQRI dort Geeft eeDe ,vree!!VODr de Godheyd in te preJ1teD f ge--.
lijfc zy aan de andere zijde eme §lDfm ~ige en vane hulpe an CJic
«enCfl ~looft ,'dewelke tot, hem lumne toevfugt nemeo", tegens ••
onheylen , ,die niets tegens hem vermoge1l. - ','

S-7. Laat bier nn ae SCHEPPING op volgen idewelke den
MenfE:hfijnen Namurlijketl {hat erlnnert" ~. hy ayt niet gemaakt is,
en "an h~ ttiet altijd n6g deel"8ti~ is. Welk~ hem v(')Orts gebie4, die"
epperfte kragtdadi8~(ren'goedlieydGoda te verhdfen en te'ftlheftloo
lijken,- " •• n hemdaar VOOt", zoo veel hy k'aD_, J_~;,,~ te be,.-
wijzen., ~Ike egter me~dat inzigt niet moe~engefcnieden, als.
""'I God YOOfdeelig ~uden zi;n, ,en hem daar -door icts w~detOnl~

"'iC;,~-,>;~,i,,"<,f~TOD<tti~J,':P,&""",yd':f, '~,-;"S" -; ~: gaapde met verhe.fingcLr1' GOdae.-<
en He , Hierom gebiet ze ook. aUe~;.un~ea, ,.

• - - 'welke
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welke· VI.. y .een 8dw>:,. 'k,' '~' i ~d.ttOl:M, " -&y, "',,'_.bebbe. n " .~t hem .te rig:-
. te,llt4aa;~,":C;W~ftiets' .• iD"e~;:Y.e!!e,te zoeken ~ Ili~g,
, het "~Wtll .• ' Of>te ae 1$ ~ qat J,O~et.ucs', "t geen Itt

, . deft, heme! gevonden word enop _de, moetopgef~ •. m t. ~Q(I ,

~el bet i,mlllersmogelijk is. te :tamen gchoopt ,wor-dCn,tot n~, "'._0
- Gods grooten Lo£ . ~"

s8. Nadien van God ook die dingen, dewelke hy.gefchapen been;
ONDERHOUDEN WORDEN: Zoo leerd ons dat zelve,
dat Viy all~'oogenblikken van hemafhangen" van hem met ootmPedi~e
gebeden dlt f.CDC te verzoeken, "twelk we van nooden hebben; tpWw1""
(Ie zftvJlielde, J en ailegevoelen van ons zelven tot de b]unJerfle di" ••
g'" ,toe )te verwerpell; Gedurig1ijk oak dez.,eGodsgoedht'J,d te roe•.•
men'~nt~ t>rijzen, omdatzyvan fljne enkele miJdadigbiyd voortfpruyt,
zu1ks, dat hy, a3n niemand verbonden zijnde, die met wade nebbea
konllen geven. Naarlliglijk deszeJv.s evnde gade te {laan, wooden-
heyd .nade.maalons dezc onderhouding buytet. onze verdienfi:e , ' ja he:t
tegendeel vcrdienende, toegelban word) dewelkeoverzulks niet tot
~. v.ZOl'~d mO¢t O:rekken,,~~~<~eA.be800dijk~
legt worden,. 'zoodat,ooklaet"",,,M.dtj¢S lftl",,·zelvs van bet w~

. hage.nGods te gefi;k afhangende, Ofls niet onverwagt over kome.
> ~'<'i· W, :Qal~~u41i~t ~rtot4e By~ondere,dingen , ..~wdke ,,~e~
l~k~nwerdeade ~~t~. ~ tedoeA J&",< ~QO zal bet bhjkeh J hoe eta
onroetttlijk V~ld vanpligten het is, daar de NlItllurlijke Godgeleertheyd ,
doonweett. . .-

. ~ •••, V prders moet zig.nicmand lnbeeJden, da~ allc diedingen, cia--
w~lkeop deze¢jze uyi de Natuurvan GQd en denMen.fch~onneb. .

. J\Y'~~rfchtwor4~ ',geene re7'binUniU# m~~ebrengcn (~t.geqn~n .
.gftn~llI clenken moet " 4at S~lie¢a Q0k OOR1Jdsby AuguAin~'_ iU
,~ ,(].IJIU B. V.I. in ,del) 'zin gefchoten is, Als liy<~t t.Dit werkder.
Goclgekerdheyd fchik ik e~nen Wijzell Man toe, ,t. e.",Je' h, JJztin
den GodJdienft fijm gemoeds,niet betragte. nsaar in ftlnet4"1terl;ke gebaar- '
.en v'1nu! want &yfpreekt Tan de PricO:ersvan JieIitijd, welker,ge-
bruykelijke Kerkgewoontcns hy nict wii dat in den Godsdienft. des ge-
moeds O:andgrijpen) nadiell hy ,er byvoegt ;- aat, di4 dinge!} door th
we,ten ge17oden, Ibaqr de Goden n'iet aangenaam z.;n.) .ter .oorzake dat

! zy..gegts Ge7l,olg~n, door behulp der Reden. g~.vormt, fchijnen te zijn;
Want ~ze g('volgcn) met ~n· redelijkbeJeyd uy~hunne BeginffeIen
dftlt)f, Ibfbben deze1vez~kerhevd) die de BegWfc1en hebbe1!.1'~-om
-dat z1 eene u.ytbreydipgder Begirtffelenzijn., '_ .'

'61. En'

,.
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. 61. En~ctnaal d~e zelve Be-gina-dende Men{chen-" dewelke met
-rede.nbegaatt ~ijorter gaflaging voorgefield. zijn ,zoo detaamt het int':'
mers, cUtdeze ~a£laging, g~ijkmet derzelver N~tuur oycr~~~t,

- betragt warde" t geen gefdllet d~ eene·aandaguge overpeynzmg van
o.<L:nlin deter Voorfchriften i dewelkeoverzulks naOienzy eene virbin.:..

teniffe met de andere waarhideu in zig behe1zen, zoo moet men <>Or-
'- deelen, -datGod ook deze zelve ver6inteitis hedtbeoogt, -en willen

voorfiellen, want' zonder -dezclve-zoude.'he~ gefchie4en, dat ook de
Beginffelenze1ve nietbegt'~pen' zouden konnen worden.

62.: Des zijn' de Natuurlijke waarheden, en de gevol~en, dewe)ke
uytdie waarhedell afge\eyt worden, WE TTEN" die zoo veel te
fterker.:verbinden, oindat ze ~eer inwendig en de Natuur zelve inge-:
p'ren~zijn, nog derze1verve~blOdens-~,ragtho.ud ?iet ee: op, voor dat
,a~.Menfch opli~ud eenSc~epzel te, zlJn. ,. ;On hCeft CIcero erkend in~1.,"~fYdtf1J., D8 mjh Gemel11[chap. %~ by, des men-
,fi:heil met God is die van ae reden, onder welke nu de ride, is , .onder die
;s Dolide goede redegemeen.· Dewelke een wet 1Ujn~e, uo mtnen, ill)
menfthen Dolt.met de Godendo(1'f'eene WE T 'lIer~enlgtgeoordeelt wto/Jin'

.t,p z:.ijn. Waar uyt.nu bet fiuk ,bepaald'en befchlkt m9(t worden, hoc
diep het Me~fchelijk Gezag onder het Goddelijke moet. wegzinken•.' .

6~. Daf ganlcheh .zoo groot Toppunt van Gezag- nu fieunt op de
votilage afhailgendheyd des SchepzeIs, waar door het uyt hoofde van a1
het geen 'h.etbezit, aan God gerl0uden is: Waarom. het oak onderda-
nig fijne Geboden en Inzettingen hooren, en Gjne Eere in degeho~

. ·~tJ ~ken!noet~ In eeoe zeer volp~eJ1 v~lfirekt~ gehoor-
.. zaamheyd, zeg ik, . ~geen. geen ~b1ik _des bJds een.rgmangel

heeft, maar zig iJ?airesaan ujJ?en Heere behagelijk m.aakt, omd~t de
Afhangendheyd zig tot aile )dingen uytfuekt.WesfJaIven deObder ••
hooding van eenige .Wetten, en de v~rwaarloozing van,andere,- niet
te zamen bellaan k:onl,1en. .'

.HQOFD.
.l
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Ya1J de Sta~i1Jg der Welte. J waar uyt de REG T-
VEE R 0 I G HEY D In dd Onflerffilijfthe'Jd

der Zkle voortvloeyt.

I. ,MAar deze Wetten hebben.ook hare Staving, ?,e bedr~yging,
. te weten, en de beloften: Gene de noodzakehJkheyd der ge-
hoorzaamheyd opleggende; Dez:..e vriendc:lijkaanlokkende, en de N a-
tuur die beyden heymelijk aandringende! Ten deele met zig'aanonwil-
ligen en wederfpalmigen 01' te dringen, en hun de gehoorzaamheyd af
te perzen, ten defle met oe goeden hunne pligten aan te prijzen, om
hun,tot eene w)wi/lige gehoorz:..aamheyti aante,nopen', met byvoeginge
ook des loons, die daar van te verwagten is; Beyde nu deze banden
waren noodzakelijk, indien de verbintenHfe van eenige ktagt en klem
zijnmoeO:e; want te vergeefs zal hy verbinden, van wien men geen
q1:1aatte vreezen, nog goea te hopen zou konnen hc:bben!

2. Des moet men de fchatkamer der Natuur eens wat'van digter by
inlien, ten cynde aIle en een iegelijk, die weet, dat hy een Menfch
is, die twee zeer naauwe banden zonder de minO:earbeyt of moeyte daar
uyt hervoort langen kan; want deze betooging moet wederom zeer ge;
rneenzaam en duydelijk zijn, opdat ler geene agterdeur nog Uytvlllgt
ter ontfnapping overig gelaten werde, nog onwetentheyd, nog cen
fiaat van eene mindere bequaamheyd, nog iet anders, ,wat het oqk zijn
rnogt, zoude voorgewend konnen wonle.n, maar de Natour ter regt-
veerdiginge eods aileen ~enoegzaam zy. _ ,

3. Namelijk dat een legelijk menfch em Medeweten by iig draagt,
waar over hy geen magt heeft, wierden wy in het V. Hoofd-ded aIle
genoodzaakt te belijden. Wy erkendel) op dezelve 1'laats deszelvsver-
fcheyde werken en verrigtingen ~. 3. Onder de eerfie deed zig 01' het
VoOrfchrift der Wetten ,_ welke we aanftonds met' kone woorden ver-
klaart hebben. Maar daar opvolgde 'de Staving, daar we nu 01' aan-
dringen, met deze Wetten overeenkomende §. 4- ). 16. -e~y~e:
befiaande in de uytfpraak vaneen Vonnis over mijnecladen, ilaar der-

P zelver
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zelver verfcheydenheyd. En deze Staving is het t die wy ou cens wac
dieper zullell moetea, gaan befchouwen.

••.. Wiezig derhalven ooit ofte ooit qualijk bevonden heeft ter oorza-
ke van het verzuymell Gjns ptigts, in dier voege, dat hy door een on••
ophoudelld verwijt Gjns gewetens eene heymelijke fchaamte, berouw.
(/.1 verdriet ondervQnden heeft! Wie voorts de toekomende dil1gen te
gemoete ziende, dezelve uyt dien hoafde vol gevaar voor zig heeft voor-
fpeId! Wie eyndelijk van de dood, die niemand ter ",erreld ontgaan
kan, en die hem voor de Goddelijke Vierfchaar {hat te dagvaarden,
Gait eenen gruwel en afTchrik gehad heeft! Die is immers even hier
door by zig zelven gehouden te erkennen het heylig en onfchentbaar
gezag van God denWetgever , 't welk met eene volveerdige make
ger euveldaad tegens den overtrederegewapent itt! Hy zal moeten be1ij.•
den, dat de onverfchilligheyd hier geene plaats heeft.

S. Wapt·. gewUlellik eene- uyterlijke erinnering of de berifpillg Vall
andere mcnfchen zullen geene de minfre vrees op mijnen geejt verkri~
g.en, nog·daar. eenige vat op hebbcn; Ten -ay 'er alvorens reeds eene
bevatting i.n W<J$,dewelke-hem van de fc;handelijkheydujae~ daden, en
de dCW' uyt n~nde elende ovcnuygde j Nadicn ik in fiaat ben J om
het mishagen v<U1and.ere lieden J met dat te veragten en. te vergeten J

b~taald te.~tten" en my met eenen onverzettdijken kop tegena mijtie
verrnOlandersaan te fiellen! Opdat ik llU zwijge, .dat zUlkcen oordeel
van an<kr(D tot het zelve ondenoek kan gebragt tWQrdcm. lndicp' er
eenige eev:ondell:worden, die in hun levell deze dingen ganfch halftcr...
rigijik aelvs J.q~p I vag. zu1ke menfcllen zegt men ~~\ij.k met:
cenen Doorlugtigen Mall J ~" wann,cerI'mcrken, dat het Iiaaft met
hun geda;ut zal wc:zen, en dat Z1 op den Dever van de dood zijn J mea
hun Clanbl<><XkrCD,. vf~sagtiger dan anderen 'Lie!:, en t:.£nea he-
ginnen te vreezen., den.welken ~e van tev~ngeloQ(hent . D. VO!-
dcrs van de Godlodwnam hebbcn we hi(tJ b4>.ve.tlgd'proken.

6. Maar aan de andere zijde :WHl ooit ewer ftine goed~ en v,rot'IM:
Dade,l!l eene zoetfu-eeknde aangenaamheyd, eene heyme"jke~ .....,,~""
_uytffireltelijl;e, en van allerley loo~t VaJ1wederw«rdigheden, ja.vaa
de dood zelve onverwinnclijke vreugt in f~nen OOezem gevoeJd beea;
Die word immel'S geboden· zig veyliglijk te beloven ~ dat 'er 81", ~
tire verge/ding VOOr bjne gelioorzaainbqd. bereyt- is; want wat.loMe
~~rzins die innige? gemeenzame en onuy.tfprekeJijke pdtet1ris18
mtJI1S Staats zeggen wIllen ? .

7. Wedcrom: Wil 6jne Begeertens tel' degenopccaerkt ell gack
gena~
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geflagen heeft, zoo dat hy wete; dat die in den engen omtrek van al-
lerley eyndigt goedeJ'en nietkonnen nog willen vervat worden, maar
geftadig uytweyen, 'enxig verder uytftrekkeo; Deze is gewilTelijk, het
voetfpOOI;"der Natuur volgende, gehouden te befluyten; Dat ~ercen
Hooglle Goed is, )t wclk zig zonder .ecnig mangel van diegenen wil
laten genieten, die volgcns de voorgelchreve mid~len -hun Deft doen,
am het zeJve te vcrkrijgen! Wat zou )er anderzins voor gelegentheyd
en llanleyding wezen, om fijne Begeertens zoo verre uyt te £trekken,
of zig op te blazen en groote gedagten te hebben baven al bet goed,
dat gegevcn kan worden? Maar deze zoo wijduytgefttekte begeettens
heeft de Maker derNatuur den menfchen ingeprent, dewelke onrxulks
~eze1ve moet geoordeeld worden te willen vervullen; Ten zy we wil-
Ian, dat die om ftjn khepzel te queIJen, in~plant zijn van tien aller-
goetiet'tierenjlen Schepper, )t geen te gruweHjk is om te denken!

8. Maar ook even daar dOor, dat God onder ftjne :tllergrootfte vol-
maaktheden ftjne Gohlhe}d tootnamelijk gewild heeft dat van den
Menkh erkcmd zaude werden; en geboden heeft, dat deze1vege:{.ogt
~oudeworden, heeft hy zig ook tot derzrl"er mededeeling verbOnden; _-
Want aangezien alle goed D:1cdedee1bur is 'fan zig zehren (gelijk het
fpreekwootd en de zaa zc:}vete kennen geevt) en zoodanig gezegt
w«d li o.mdat (!en ander da;tr voordeel uyt trekt, .It geen oak in een
eyndigJoed vaid; Zoo iiI inln b'IIYtedaUetegenfpreken van h~ Hoog-
'pe Goe de allergrootlle dingen verwagten moeten, en die in geene pa--
len ingef10ten moeten worden, {choon met de vatbaarheyd aes ~yndi-
gen f(;hepzelsaltijd overeenkomende! .

9' Des behoor~ 'er zulk eene tnededftling eens t' eeniger djd te ge-
fchieden, en wel eene .overv1dediger dart diegene, dewelke we nu in
het verg~Me gebruyk der lighamelijke dingen tien; Ofhetzal i~ g~e-
nerley WIJzenltet Schepzel tot zdnden konnen gtrekend worden, mateD
het denkt, dat God zoo een groat goed niet is, ats hy zig heeft af•.
gemaald en geopenbaatd t en dllt hy km bedtagen worden, die in hem _
cene !~~Ge1uk~afigheyd zookt! ."t Geen, e~en zoo veel %~1tdt te ieg-
gen ZIJn, als, 10 net Hoogfte Good en IS.at b~tGoal nfet J omaat
men aaar in te leurg&eld word 7 of:l. OM. efn Wdottl, (loti is geen
(iqrJ. .
: ,10. Daar uyt blijkt, dat hetigtehnlll t<! misprij2!011 is j dat m~ in
~ en*rhouden der Wetttn, Oalt..Ofi tli BeloltJing jllJtitJgt en hllpt.
Wabt htt heeft Gad b,htiagt dSd ditigeti by ftlatkandtl'en ..te l Vd!gtn.
En alhoewcl,ons de fraayheyd van het BetameIijke aflH"'httW~ fhOet,

P 2. . en de
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en de deugt om haar :t:.I!lvena te jagen is, zelvs met geen andere goe":
deren verze1d: Zoo kan niet tegenftaande met deze dU"ev';" regt[chnpen-
heyd des GemoedS de toekomende gerufiheyd deszelvs, zig eenc beioO-,o
ning voor dezen fijnen betamtlijken fiaat be10vende ~. gepaard gaan. Ia
zelvs de genieting is onafTcheydelijk van de begeerte naar het Hooga~
Goed; wie deze w~neemt, weygert God fijne grootfie glory en eere,
als welke befiaat in het getuygeniffe van eenc oneyqdige by hem wonerr-
de volheyd enrijkdom, waar door gelijkerwijs hy de behoeftigheyd des
S£hepzds verligten en vervuUen kall, alzoo dat ook wit doen.
. II. Nog de les, die de Heer 6e"linx, buyten dat een zeer bequaam

Wijsgcer, aandringt, brengt hier eenig hinder by; Alwaar g"l nitts
vermoogt, wild diar niets! Want wanneer my belafi word\ te willen·.
dan vermag het willen ook, ~t geen we reeds betoogt hebben j Alhae ••
we1egter de ftaat des Schepze~ het l.elvefijne zeer nederige Onderwer .•.
ping te gdijk gebicd indagtig te zijn, dewelke het zelve aanO:ondsby
Goa hooge en verheeve gedagtenverbied te hebben, alJ aan wien het
aIle dingen, die het bezit, verfchuldigt is, en tot we1kendie dingen,
hoe vomrekt zy ook zijn, (want zy konnen zoo volftrekt niet zijn, of
oefchuld die blijvt) zig zoo niet uytfirekken, datze hem eenig voor-
dee1toebrengen konnen, of een eyge regt medebrengen, ~kbat H:aan
oat ze met regt zouden toefiaan inzonderlleyd de allergrootfte belooning
des eeuwigen levens zoo onbefchaamt te cyfchen. Maar laat ondertyf-
[chen het hulpmidde1 de maat niet te boven gaan~

12. Hier UYtblijkt de gelegentheyd, waar door Antigonus Socheus
onbedrevener Leerlingen, qualijkonderregt, uyt fijn onnool.ell.eggen
( J)at we God nietals Slaven moeten dienen, maar z.onder gajlaging op
den loon) tot de ontkenning van de Op/landinge der Dooden vervallen
zijn! Alhoewel, het geen we in ~t voorby gaan aanteekenen, zy geen
klein, maar qualijk verkrege fieunzeI en onderftand hunner dwaling
oak daar in geffeld hebben, dat htm in de Boeken van Mofes, daar zy
byna alleen op't zeyl gingen, geene uytdrukkelijke bcloftevan een eeu"
wi~, maar Uegts van cen tijdefijk leven, [,heen befchrevcn te zijn: maar
om deze dingen te wedcrleggen, is het hier de plaats niet. .

13. Des blijvt deze Staving der Natuurlijke Wetten ganfch onwrik~
baar, en zal alzoo ten allen tijden blijven! deweIkc derhaIven daar en
boven eene z.eer billijke REG T VEE R DIG HEY D des We.ge~
vers, en eene uytvoering der Regtveerdigheyd, AII,ru.rrrhll' een~.gereg"-
tigheyd, en A",euo"e,4.n", een biltijk oorae,t) beyde op Gods Heyligheyd
gegrpndvcfr; vereyfcht. .
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14. De It E G T VEE R DIG HEY D nu is in God lijn onver-

anderlijke wil, om de werken van het Redelijke Schepzel te oordet;len
volgens de Wet t aan welke hy het door lijnen Natuurlijken {bat onder-
worpen heeft: Ik zegge dat die wi\'onverandtrlijk isJ01l1dat hy Gods
Natuur zelve, en lijne Opperfie Volmaaktheyd betrefi:; Het geen zoo
niet te verfi:Janis, als of het uytGods Natuur noodzakc1ijkvoortvloeyt,

.zoodanig een Sdrepzel voort te brengen, en zig in die fchikkirig tot
het zelve Irefrellen: Want dit kan de Opperfre Vrymagtigheyd en On ...
afhankelijkheyd des Goddelijken Wits niet verdragen,

I ;. Maar in dezen zin, dat, na dat hy het Schepze1 ('r geen van
die Natuur is, dat het betrekking tot hem, als lijnen Opperfien Heere
en Wetgever heeft) uyt lijnen vryen wit gefchapen. neeft, ~ok :ille
Gods volmaaktheyd medebrengt, dat hy, volgens dte betrekkmg met
het zelve te werk gaat, en dat belooning- of frt<if-waardigoordeeld 7 en
dit V onnis met de daad zelve werkftellig make~ .

16.'t We1k byaldien hy niet deed, zoo zoude Jijne Opperfle Heer-
[chappy am verre vallen, en van alle Majefieyten Ontzag1ijkheyd ver-
fteken zij11' door welke heerfchappy hy fijne Mas.t en Gczag over de
Schepzelen ongefchonden in fijn geheel be~aren wll, maar dat.by ver-
zuym V;lnwraak-oefleningmoedwilliglijk zoude vertrapt worden, en
God daar door eenc fchandelijke oneer lijden. Maar hqe zoude het ook
met Gods Heyligheyd afloopen? •Want aangezien deze eene·uytdrukking
gegcven heeft van het gene by God heerliJk is , ten zy hy dit zelve het'-

"'roepen wi1, zoo vervald hy tot eene fchande1ijke oneer, indien hy de
fchending altij<.tonge£traft laat doorgaan. Dat Gods WtjiheJd ook ert
lijne /lanavafligheyd hier ongefchonden af konnen komen t zal niem:lOd
ligtelijk diets gemaakt worden ~ die h~t voorga;mde naar eyfch overwo--
gcn heeft; Gelijk ook lijne Almagtigheyd niet ongcmoeyt zoude gela-

_ten worden, tegen welke gelijk zig niets aarifl:ellenkan, alzoo heeft die
ganfch overvloedige kragten, om dit te handhaven., er ter uytvoerin •..
ge te brengen, 'r geen hem eens hoogwij{felijkbehaagt hadde..

17. Dus vervolgt God op eene zeer gevoegelijke wijie lijn Regr op
den Menfch, dat is·te zeggen, lijne Magt, om met hem'te handclen)
die £teunt op een'hem voorgefchreve "enbekend beleyd. Want dit' is

. het Regt; en dus vloeyt uyt de Wet en het Regt Gods Regweerdigheyd
voort. Indien de Regrer zomtijcls lijne uytvoering door eenen zeke•.
ren tu{fchentijd van eene tuffchen beyde komende Lankmoedigheyd.,
Verdraagzaamheyd en Goedheyd matigt', zoo wil hy egter ~daar...
om de ganfch gewHfc verwagting en de zeer billijk uytdee1eDdeRegt-

p 3 veerdig-
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Teerdigheyd niet weggenomen hebben: want die di"ge" komen van iij-
ne,enkele lIryheJel YDort:. Maar ook van Gine WijlJii:yd ; want de ver-
Iengde loop dczesJevens is cen Toned vao wel of quali;k doen, gedu-
rellQehft welke gdiik de Deugt-oeffeningen, alzooook de zonden, aan-
grooycn en toenemen, welke bey de vermeerdert zijllde, by regt van
Wcdtrkeering eene verfcheydene Regt~eerdighcyds-oeffening voor zig
ver¢yfchen. Ja zetvs d:j.t mef:r 15 aaar door word gelegent-
h~yd tot Gmadebewijz.ing gegeven.W.aar to¢ we nader uyt de. Hey,.
llge B/ader:engelcerti wowen, dac aUe <:;ods Raadsbdluyten dl¢nen.
E~ deze overwegingeeert oils gelegemheyd t om in plaats van die on-
derlcheyding, daar Zlg andere van bedienen J cuflchen deftrafftnde en
willekmdge Regwm'tiigheyd cen onderfcheydener te ftdlen tuffchen ae
fh'enge en gemtftigd~ ~vcerdigheyd.; want gener dcekn en worden
niet ge1lDt!3t~mu malldndor~ll·overgdleJ.d, geli;k oak niet opgetc1d.

18. Vorders zoo is de-:-,&NST£lUn;ULYKl-l'EYD' acr )Jcm-
fchelijke z rE L E een. ontwijff.clbaar g~olg dezcr'betoogde GOddelijke
·Regtveerdigheyd. W dker zekerheyd het wonder is clat de Heyden-
Jche Wijsgeercn uyt de wtUJr[chvne/ijkheyd cler ovcrblijving hebben be.
·.C£Hgi. ( Waar van daan de Schim:men by hun gefteld wierden) Ma:1r
mecc'ishet te verwonderen dat bet Puyk der Wijsgeeren onzes tijds niet
hooger opgeldommcn is!

J9. Ciclru koomt ons naar fijnen leev-tijd fi:raks rwijifelagtig in de
~aling der Onfrerffelijkheyd voor, in fijn I. Boek der TufCJll3anfche
Vraagffl1kk. Hoofd. xu. Leg my dt»t eens '9t, zegt hy, z.oo't 11 nilt
11Joeyetijkva/d, tn inJiim gy kond, dat de z.ielen na ae doDd 01lerig blij-
'/mi. -Maar dezdve fc:hijD.t0' em ander, p/QIlJS J t'eencmaal te wanho-
pen J dat hy waten lean,. wat' er Tan die zaak zy; ", e/ke dez.ergevoeJens,

.:zegt hy ,1lItN11'~tit is, mag lenige G9dhe,J ooraeelen. Ondertuffchen
zoo fteld hyaUe hjIre haip in bet vol~ van het I. Bock fijnerTufcu-
laanfdle V ralgfiuk. MnoF in tie j,1inife dtr Zie-u u""m we "itt twijf.
fe/en, ten q 'We miJfchitn in tk Natuurlijke dingm ganfth en gaJr on-
bCdt-(J'I)4 Ujl1, of i1lJ,' ~/ell is metJ gemengt, niets t' 1:JIm(Jngegrfl~p, niets
'Ierk"'X', nittsirtmem .;ebep, nins dubk/d. 't Welkz..q() zJJnde, z..o,
ian gerviJelijk M Zid/ nflg g6fchift, no1. vertJeeld, n,l. .gtfthell1"a, nog
71_ ,engerroiken 'Wf1rden~ en bYl.evoll. ook niet "'"goan. WiJnt het 11".-
tlWn is au eerM afwijtmg J [ebsfaing, m wegneming vlln dee/en) M-
.ellt.e te VOTm in z.ek"., fthiklUng te :{.IJmtn g(J'l)fJegt 'Woren. • -

··'.O~ Welkt klerm-eden bier op nr.tkoomt; Dat 'er itt emcn g~lll
toodaAil-=o Ultbindm~ met vallen kan, ala'et in Ji&lr.unm, befpeun

word;
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word; AangeZien gttN die eleelen niet en beeit.. daar de::.e uyt t'zamen
gefidd worden, orildat zy uytgebreyt zijn. I Dat clerhaIven de affchey-
ding der <!eden.. dew-dke van te voren ezamengevoegt waren, maakt,
dat de lighamen Je Aooa ondergaan, maar dat de geefi: van dergeHjke
o?tbindin g vrr is, .afswelke door Gjn Naruur geen dcelen lijd ; want
O1emandkan een mlddeUl:, of der<le, of laadte gedeelte van eenerl
geeft ooit bezeffen, of !ig eene vierkante , ronde~ enz. clenking
verbeelden.

2.1. Op deze wijze dan heeft Cicero, de NtZtUUr of het GeheeIal over-.
wegende.. Gjn Gevoelen voar de onfierffdijkheyd der Ziele verklaarr)
.1t welk gelijk het naar behooren is, alzoo is het van den Heer Defcartes
onderfcheydentli;ker aangetoont; Zoo dat men daar uyt vaor eenc "aftc:
en onwrikbare waarheyd mag befiuyten, aat de G~ (i"dien hy moet
gezegt worden te £krven) door een ander zoort van dood moet rerndr
geve1d worden, dan die zig de Lighamen onderwerpen moeten! Maar
aangezien de eenvoudige dingen , hoedanige de Geefi:en zijn , geen
ander 7.oort van dood kan overkomen, dan dat van ee(le volftcekte t1'l1t ••,
Jlooping.. nid8-4tIflW~en, of vernietigmg: . .:

u. Zoo zoude het naafte zi;n, te gaan onderzoeken, of de Ziet
bier met on- gcdw'Ongm word te bukKen ?,. Maar dit Vraagfiuk ver-
liefi:ook daarom zeer ved van Gjn kragt en klem, omdat' er tot nag toe
geeoe vernietiging van eenig ding gevonden is: - Daar is geen Voor"
beeld van.. bet DenkbeeM fpreekt daar regen, inzonderheyd dat van tU
GodJeli;ke WijJhe,d, dewclke hare vervuUing in geen Met ftellen kan,
maar van bare Stl1IlIiVilJighe]d bygefprongen en geholpen ziinde, maakt;
<b:, fchcaon·n·reelonder beroering, niet te min de dingen J die.1er
zijn, ni'ctlophouden van te ti)n .• · .. .

2ll. WaaneCY Je Ligh~t1t de gepa/te', die Ze' V';ln-te ,orert gehacl
hadden, verliCleD, too verg~n. ze ~rom niet, maar de aeeleQ
van datgene, 't welk van te .oren- em. teitel!' '(\la'S , . worden flegts
verfprej:t, en baA~t"A naderhand ondxmden'zijnde nn het een" din
wederom bet ander Lighaam 3lIfl', ~ worden daar mede vermengt, (op
dat :zedt Kruydm J geIrorve DieteD e01;. ten ftoWezijn; nemen nieu ..•
we ~ens am, vetgen andere bewcgingen, en vertoonen moo a-
ne at:ldm (¢bikk!'ng, '~n 'ly' van tt'TOre •• haddem Met zou my W()Q-
der pen , indicfl' kier uyt.d niet miffchien iets tot fraYing der
","m--Z;,twe,.h~ o~e~enisf ., '

2.4. Gcmerktnu <fezefiaat del," Lighammbeftendig is, zoom"her
voorwaar aUe gtl00\' te boven gaan, en ten hoogften tc ,verwonderrn

. Iijn,
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zijn, indien dez~,g~enzi~s~ewenfch.~e;vernietiging. de Ede~er.zelill:al1";
digheyd, hoedamg de Zeel m vergchJkmg van het hghaam 1S , overko.
men kan! Maar van wien ook zal de Ziel ontfloopt worden? Immers
niet vaneenig Lighaam; want dat die eer wat van het vergaan onder-
worpen is, hebbell we reeds gezien; Opdat ik zwijge, dat zig geene
Lighaams werking .(die het zdve daar en boven geheel van buyten aan-
koomt) Ivan zig zelv~tot de Ziel kan uytll:rekken !

25. Maar mitfchien is deze ondergang der Ziele van haar eyge Lit;-
haa,;, te v~ezen! En dit is onwaaragtig: want de Ziel heeft altijd op
eene van het Lighaam verfcheydene wijze gcleefi:, ge1ijk zeIvsbIijken
kan uyt de loutere, b#1Jottif1g, dec Geefrelijke dingen, de lievde tot, de
Waarheyd elil Goedheyd enz. Alwaar in der daadgeene werking des
Lighaams en is, ja die daar e~r hinderlijk dan vorderlijk is; Nog het
en heugt de,Zi~l~ met) 'AAt-zyoolt vanhet Lighaam onderfieunt is!
Des kan haar ook geen de minfre Onderftand gezegt worden onttrok-
ken te worden, wanne,erhet Lighaam fterft!

" ~6.· Zy kan,ook van geenen anderen Geeft of Ziel haren ondergang
vreezen, ten zy,die geffeld werdehaar eerll: het aanwezen gegeven te
hebben, welker verdere dUlU'ingdan, of ophouding aan desze1vswel-
behagen ll:aat! Maar dit kOO1ntGod alleen toe, als uyt het voorgaandc
kennelijk is! Des zal het God zijn, die de Ziel vernietigen zal! Wek-
ken wy buyten allen twijffd dit ll:ellen te konnen daen, het welk de
ganfche Natuur of geheelalordening der dingen niet vermag.

27. Maar wat nem in dezen decIe behaagr, en of hy onrwijffi:lbare
bewijzen, die in de N atunr voorkomen', van Gjnen'ganfch zekerenWil
gegeven heeft? Gelijk dat eene naaukeuriger Ilavorfcbing verdient, al-
zoo lcyt >er ons, Menfchen, ten hoo~fren aange1egen, dat we dat
grondig weten, als welker ll:aat, die er nade doOd zijn zal, hier
nyt fljne bepating heeft., en de Natu,ur dit ze1ve, het welk hier in ge.
fchit is, heymelijk fchijnt te bevefrigen. _

28. Want daar i6 geen duyll:er kenteeken van een eeuwigduurend
~anwezcn te zien in de begeerte om Killderen vOort te teelen, 'in de
voortzetting des Naams, ill de aannemingen der Killderen, in her ha-
ken na Lofby de Nakomelingen, in de GrafTchriften, in het opregten
van gedenkteekenen, de zorgvuldigheyd van het maken van den uyter-
fien Wil enz. ~ Door welke gelijk oak door zeer veele anderekenteeke-
ncn de Natuur getuygt, dat W'j ons vlijtig genoeg in het Yer~orgender
toekomepde dirigen gedragen; Ik moet Ilicr dar traaye zeggen van Ho-
ratiltS, ten bcwijs van deze zaak, byvoegelJ; lkul f1iet geheel {ferven,

en
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-, ,!Jee" groot .gedeelte van my %.aide Dood ontgaan) altijd :;;..atikwed~
, (Jpnieuws door den Lof der Nakometingen groeyen.

19. Wie derhaiven met de dusverre bygebragte bewijzenniet te vre·
- de zijn kan, en oordeeld, dat III het gene daar uyt :lOudekonnen byge-
, bragt worden, flegts eene waarfthijnetijkheyd van eene toekomfiige 0114

ilerffe1ijkheydis, diell zal de Rede ook nict vcrlegen laten in het leg-
gen van vafterc grQndveften, waarop deze gezogte' onfterffclijkhcyd
ganfch onwrikbaar fieune. GewHfelijk claar was geene rede, waarom
de Heer D~fcJrtes hier aUehoop van veraere hetoging opgaf, ~tgeen
hy doed RefpolfJ. Secund. ad Medit. nurn. 7. alwaar hy rondU),t bekel1d,
44l hy diegenen niet ;'n flaat is den mond te ftoppen, die zouden willen
onderfiellen, dat miffthien de ;del van z.oodanige Natuur 1.lan God
gemoakt is, dot derz.elver duuring te getijk met de duuring des lighame-
/ijken levens een eynde neemt! Hoedanige bclijdenis immers van zoo
cenen grooten Baas der Wijsgeren gcenzins moefi voortkomen. Omdat-
1erniet eens zoo veel moeyte van nooden is, ten eynde de Natuur de

, olltwijffelbare zekerheyd, in zig. afgeteekent, van de onfier~lijkheyd·
elerZiele ontdekke! '

~o. Namelijk daar moeft agt gegeven worden op die Yerbondshande·
ling,. met bet eerfie Aanwezen der Ziclen van God g~fiaavt, uyt welker
kragt overzulks ,met. {legts, nog zoo zeer. in bedenking moetkomen ,
watGod ian, .ais wat hy wil, e~ van fijnen Wil Keopenl:iaartheeft. Zoo
dat ove~ulks Gods Magt vanhJn:uermogen. onderfcheyden moet wor-
den: Het eerfie ge~ft ecne,nNatf4urkundigen.Zin.,van hetkonnen, het
laatfre eenen Zedelijken te kennen. .Aan gene ftaat het',d:ltde Ziel of-
eeuwigduurend is, ofophoud te zijn;!'Wantoqtrektdie de Zid zelvs
"oor een oogenblikeens, enaanfton(Js,zahyniets zijnJ N-og die ver--
krijgt, van wat voor eene~ ftaat ~.erSchepzel~het ookzy, ccmigeriieu-
we volmaaktheyd. Waarom hy Notuurkuttdiglijk de ziele vernietigen
lean, als hy wiI. .' . . ..

31~~AP~~~,~ij~e:M;bn(m=1~''''-_~ioo.rdee''
len; want niettegenO:~"n~unl'att0.dr fijne.Wils~a1irig niet·alsonbe-
perkt kan begret'en WQNeD; Aangezien 1er geenefcbikking'rio.gWet

"•. yo.n~en .wierd ',"31$. wcIke.geh.eel ~en oorrpro.,ngaan GoClsVYiIver-
- f4uldtgt IS: Z()() kan by met ,te mm, nadat bylietgebruyk fiJns ver-
m~ns tot eene zekereI!l~~ btpaald heeft, Ookd-aar van niet afwijken,
zoo ~Y ":laarregtv,eerrJig/ijk eo/e,roUweJijkw'ilte werk ~n. .W. ,aarom
hy %1g blnnen aeze ~en hou door em ~n[ch vrymagtlg gebmyk en
toepaffing fijl15vermogens ;).waar regens by daar:na mget geoordeeld

Q. worden
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worden' ge1ijknirtt~ !lViI/en ~ ~tzoOook niet t~ltonn~n werkeh '([choon
hy vail geene fl:J.terlijkeo{}YV1t1kdaar in verhinderd word.) Hitr:fchi'e~
my dat' zeggerr det RegtsgeIeerden te binnen: H~t g~n~ tegen regt: en
rede7r.tmfiiJpt, dIlt moet geo{Jrde~ld 'Worden z.elvs niet,te konnen gefChz'e- .

, 44,n. -
_32.. Name1ijk) byaldien het \\faaragtig is, dat God den Gee£t onde-r

fijneW etten g~bragt heeft. Indien het verders-waar is J dat God zig
ourrent het handhaven of hetverwaadoozen derzelver niet onverfchillig.
gedragen kan, als of>er ~iets gedaan, of bedreven was, dat, hem of
betamc:1ijk,' oftegens hem ftrijdende was! Zoo voIgt infgelijks,. dat
de eta-atdergener, die quaat en diegoed gedaan hebben, niet'delelYt\e
zijn kan. Maar de vernietiging zoude hun beyde gelijk £tellen: Zulks'
dat>erzoodoende nu geen ondttfch~Y,ais t mlkhen het onderhouden,
en het verwaarloozen der W~tmt', 'nadient\'at ~.tOt:deitl,Ele uyt-
kdmft,' die:l1<lmtHjk 'dtr vernietiging, z()Udeftrekken ! .

B. Maar dir £toot tegen~ de Heyligheyd, en der~e1vergezelHnne,
C~ds onkreukbare Regtv4ardlgheyd aan,; want de Heyltgheyd etl. kan van
die hare,hoogfre Volmaaktheyd niet affiaan, dewelke~ tot eene tt.:.o
!l1ge Wet gelijkerwijsvall a~nwezig tt'z:ijn ,--al~MOOkvan}~,~etkfn,~
IS. .H'I lean ng derhal-vc:n met· and'~u ~n andCr5 gdUy~ te litH" :de'"
wijl hy tfJ",.h!»uerlievm4 iJ; Hy neefr zig fiU aan al!eGeeft-en at~eenen
,m denzclfden bek~ gernaakt. Aan dit, g'ettlygeniffe. van ~igis bet
betamclijk:, dat hyzig g:mfcb- onwrikbaaren ooytl'aIlderlijkJ1dude, m-
dien ~' hoo~dteYolmaakthqG oorerandedijk is... Waar tiyt Y6Igt t

dat 'lif' 11IetZer 4lfatl :ooti Ub!lll!lafi verf~y.~ -~etf~e4
hdude~,is. t~J!tuJien,gce.dktutingdf quaadkcuring,loon of f.l~fle~
volgenskJl'llvbigr'.j:; wdke'~:;fJ,t-9. :t'artgemetk!hebben, d..at,hy.~
de Wetten gevoe:gthft6: '1 ~ it1dettms Idlide ~etin:God ~He~lfNJ-
ting tegen de dtiadjir#igM'I1.: ", .' . '

34. -:Maarin tetend~e~,:De ervaril1~ ontkent t~t,~6g toege d~;
Ja het 1$ 'er 'zr1n,'zoover vasn,laan, Qat de'YrWr.t.Ie111f,heyd ,de mec-
n-erdle~_regettilirrtWr Mc'nfc~e1ijke blitdri;ven, in dele grOOte wifld-
va1l1gheden. «rwertetd«n'-gbnet1lHJ wig det'$t(Jtli'ntf~ijnt te votgcn'~
dat veel e.er alle gefchiedenia,en MltCt' .zelvde Wereld·aoeri zie~, .<fat ~~,
!D~clte.dmgen opeene l:K:d-~der~wljzc_,uytvdeh t Wanfdaan-s hiitt
orider ,In de werreld, ·dat1 dat iIe~edI*·dft~t'iI!ifti, als een PFoo;'~
gtfuddiworden voor degriltiglieythter gel1tt /- dieae quMiflt'rtlfti.i ~an-
\VttIWen'l~ d:m: en boven lYyl1lnlit\!n,' als by lot 'ook'~;eef:1l!eker
r¢gt: e.R daoVafl ;and¢ren o1'ifch~ndbaar is ~ -, toegdbil1i"WOffleaUetky

. fchat-



G.fJ_"-?), G ''£'.L,E.E. R-:l1-11.E T7J. J.t~
fchJtt~ ~1#l~.~1Wf JOW ..ligl tM:kh:rap<md ,W:,sitJs '.crderhalvcri .dim
overigi," ~e ~q(1·ilIl)!te,ll ~': ~<er ~llttllaue.~inkcl1na,dit lelleri
~e~ ~er· fiipte, en n<lalJ:wketirigc vergdd.i1ng ~n1.komen,.vjJJ1aUedic din;"
gen, dewelke hier verwart en als vcrwaarlooftgelijk .ge~en ~dden,
alzooook gebleven waren. i .'", '

3)' Waar lIyt voorts de herftelling der Lighamen z.e/vi oak zeer ge- .
makke1ijk af te meten is. Want ,zy hebben te gdi;k met de Zielen de-
zelve perz.onen uytgemaakt ,als zijnde declell ''{an de;e., .en aao deze-
4elijke werkingen medien tijd ded hehbcnde. Des is MtlVan .gelijken
billijk, dat zy het zelve lot ook met de Zielen onder.g.aan. Nog-Jtet en
kan God niet betamdijk gen(}Cg2ijn. dat hy v.anden /Qonrkr~m :(wel-
ke in eeoe 'volmaakte gemeinfchap van hem gelegcn is), ietsCfCekke,
enzig ficgts ten d.ee.le te genieten geeft. Het ~ene ge[chieden zoude,
indien hy,aan de Geefien aIleen Gjne Ge1ukzaligncy.d, mededeerde.Maar
welke ge1ukzaligheyd zonder twijfldzoo.danige mededeelingovertr4fen
z.oude" dewelke de Lig~ ooktot de Gemeinfchap' del'ze1ver.:h.<De1'-
gelukzaligIl:egenieting o¥leyden toude. .

. ;i.6. 'Maar.van Goa m.'lg~l1eSgroats vey.1igiijk afgewagt~n'! '£u.
illdien God VOOl'M~~ Jis;zig:GltiJry ~m Heerl1jkh~duyt;f~~
oe Schepzelen 'te~verk~, .z~,z~ c:fettdanannellS ~er Wf;Z41l,'
w~r kGeefr, Gjn Lighaam K <tattot hembehQort ~ enherrLzod_..;
genaam is) <>ok,.wcderotluFkregen ~. ,niouwd.lofle-vind, om
die Heerlijkbeyd. te roemen'! ' ;-

37. Het kan ,aloo08n1et golochent worden~...tat oiuwr de :voorwe1'-
pen.J .die ,de .-begeertcns des Gcefts innemcn ~ .6okdit, .d:rrzekerlijk·
het minIl:en nietis, moet'gehragt !Worden.; De vcmiemving 'te ~v.eu:n
del' gemeinfchap met, het Li.ghaam , die •by te ':voren·'gehouden h~,
welke verwagcing men :w.et rlenkeq ;kan, dat M.A:Jlerg.()~4.fte ue leur-dtel-
le~*il. Vergelijk .§. 6-9. Ge~ ook .ditzckcr .is, dat de Dankllcg .•.
gingen, G0de 'in ·t\er eeuwigh#d tebewijzen, $lar ,doorgr0G>ter g.c-
ma.akt:W4ilrden! " ,. ~'. .

38. Maar dat Goddelijke ri.,.~'~i/~~,ftiP..te. regt" 't wcl~ we. v~'Oraf.
hebhen laten po, 'antreat Je ''#lermngen,aer .bO.oZAn) kat wi 4tZ6I! be--

,fiaall, .indien. dat lin depijriiging &1' cGee~n.~ i(..iw6Wtl "lie gr-oot
~" '. is).. bc~;'w~!Want~e1ijkenvijB:~~emOl1thchbcn, ~at.
hC,t~.betamelijk,\IS,,~ 7pet.i~"" .4athe.r weldbeQ~1t,
ook over het lighaam zelvs ('t welk hier wude kolltWn :aaage.tkt
wo~~! a1~~U1f!YbTMJi 9: tt>t!Ub~cftl1:dcmng ¥aA ~re.~ ~.~ [prey--
den; Z:0(j)wol;t.\daill: ~ indwn l{iiet. ~r ,~ltoosniet qt#l••.. ,~U1t, ,daf

. Q2 ~
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oak Je Lighamm deY'BOfl.un, om deel aan het gevoelen der ftraft"ete heb:.
ben, uyt het frof der aarde moeten opgewekt worden j Aangexien het
door de:t;"egebeurde, dat zy .de(dele welluH:najagende, het Hoogfie
Goed geem in den wind floegell. ' -

39. Voor't overige moet 'het ons niet vremt dunken, dat beyde de
Walzrheden, vande'Onflerffilijkheyd'der Zielen, en van de Opftandi1tge
der Lighamen- met zoo weynig tocjuyching (gelijk van ouds, alzoo ook
nn.) ontfangen, J3 veel eer ondermijnt, en met eenen openbaren oor-
~ beLtreden worden. .Want op die wijze is het, God hetere het! Met
het Verdorven Menfchelijk Gefiagt gelegen, dat byna overal'in zwang
gaat, het geen. een Spanjatfrd iiz 't bJ:t;"o~dervan de Ketteryen zegt; D:lt
die,rrproten zijn naar de neyging en gcfl:eldhcyd;van derzelver Sti.g.•
ters. .

40. Want.gewitlelijk ..in gevall'e de Yer.rtJenhtyd niet van al1ekan-
ten tot de Menfchen doorgedrongen was, zy zOudcn nooit iets bedagt
hebbentegens beyae dele, de Natuur vleyende, en zig van zelvs aan-
p~~jz~ndcwa~rhea.:n: 'Y.erg~1ijk.§. 28. en 37·, _ Want wie zoude het
:uj# CIl o7leng bbJven met klezen voor het Dntfloopt'Werden ofpertJen?
Een innig: gevoclen te voeden der allerlieffe1ijkfregenieting van het
HoogfreGoed,voorde berooving van aile Goederen ? Eenc voortref-
felijkbeyd boven de redelooze Dieren (dewelke vergaan en nooit zullen
wederkeeren) voor eenen gelijken {hat van ondergang met hun.

41. De Menfchen moeten voorwaar een verhevener gemoet hebbenI
Z~~, betaamt het! Zoo is het by.de goede gelegel1, wien deze zelvd~on-
t\Vl,ffeIbare1100pvan de hedl:elling buns Perzoonse~n fpoor ell pnkkel
gecUt, om hun leven deugdelijk'aan te freUen! Maar die dit fpoor der
regtfchape en eeuwigdurenClewerkingen bijfi:erzijn', is het niet te ver-
wonderen ('t geen ik wederom herhale) indien die, na datze hun
hartje wel opgehaald, en' goede dagel1 genomen hebben., tot zulke,
met de Natl!U-rftrijdige verdigtzelen, vervallen, volgens welke zy aUe
hl,lnne hoop -op deze wijze vormen, dat de Dood een ernde van' oIiet
maaltt.. ,

42.. Maar hoe jammerlijk dieknlpen hunne khijn-hoop moet benomen
werden, zal hun dat befliffchent oordee1 welleeren! Ondermlfchen zijn'
70yook niet in ftaat, om zig hier met eenige reden tegens a~ntekanten ;:
Indien zy altoos God fijne .I1lwetelldheyd, en .I1lmagtigheyd ongefchon- -
den willen toefraan!

43'.W;mt voor fijne .I1lwetendhe'Jd kan nooit eenig ding,· van het
gene hJ beJlotenheeft ). tot het minfie ftof)e toe, ve;bOrgen ziin; Ge••

Jijk~
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lijk ook niet de zoo groote en voor ons onbepaalbare meng~lklomp van
d~e1en, die uyt zoo eene mennfgvuldige b"eweging voortgefproten is:
Dewe\ke om die reden buyten tegenfprekeo: %.09da.nig voortgekomcn is)
omdat de Goddelijke Be.ftiering) haar befluyt fHptclijk volgendc, aile
die: t'zamcnfl:emmcnde verfchcydcnhcyd ~ierlijk te gelijk bevatte en in-
voerde. ' .

44. Voor zoo veel nu de Al'magtigheyd aangaat) dezelve zal het im.-
mers niet moeyelijkcr vallen) de vermengde dee1en te fcheyden, en een
iegelijk ondcrwerp de Gjne wederom tegeven) .als het haar in' het begin
geene de minfie moeyte veroorzaakte) dat ze die alle te ge1ijkuyt nict -
voortbragt. .Bet willen aileen is hier genoeg) daar het gewrogt aan-
fion.ds aan'gehoorzaam.t! N og die verwarrin~ en vermenging der ,dee-
len IS ook zoo groot met, als een gemoet, Gjne vooroordeelen en dwa;"
ze wenfchen volgende, en weynig agt op de Natuur offchikkin'g cler
dingcn flaande, zig die in den eerll:en opfiaglaat voorll:aant

4;' Want de' ervaring moet niet alleen tot Getuygen -bygebragt wor-
den' in de t'%"rlmlngroeifing,maar ook i!1de affc~J;"g der deelen, .• et.
ke onzeJighamen ond~rgaan. Deze affcheyding nU1S1:oo veelvuldig,
als 'er byna ontanijkt,t~en,in h<!tlighaam zijn. Ja zy is zoo groot,
dat ~nveyligli~k zeggen kan J dat 'er het m.infie geJeelte va? die z~lf-
£bndlgheyd, die den;eerfl:en oorfprong VClzelde) nu nog In het lig.
haamo~rig is. '

46. Namelijk: wa1:'en hoe vee1 word 'et niet door de ongevoelige
uytwazeming uytgedampt? Hoe vee! verfirooit de zweet:niet at? Hoe
vee1 uytwerpze1 is het niet dat de buyk <loor ons ganfche leven' quijt
raakt? Andere wegen fia ik over. Waar uyt her middagktaar is, dat
aUedingen, dewelke het lighaam in zig ontfangt J het zelve niet altijd
onaffcheydelijk aankleven : Tot wat war eel1efchrikkelijke grootte zon;.. ,
de het anderzins niet opfrijgen! . /'
, .. 47. Des voIgt bet ll1edeniet, dat de et1tu/1Jigbeytl van de zelffian~
~heyd des ligliaams,weggenome~rd; indien liet niet met de'her-
ftdlillg Gins zelvsalle de dee1en bezit, dewelke het denganfchen tijd
fijller ~oorgaande during agtervo)gelijk de Jijne ondervonden had te zijn.
Laat hler Claubergs Metaph. Sea. XV1l!. §. 2,96~en Yolgcnde) aIs ook
QnZehoven §. 13. verge\ekc!1worden. .
. 4i. Dit is dan deuytjTagv31'l de of ~ekome of verwaarloofde ver~

pligt!ng, den Menfch aan God verbindende. Dit-uyt9.nde is 'er voor
QenGOdsdienft en Godvrugt beftemt; de vergelding of de firaftetbey-
de allcrgrootft. Want gelijkerwijs ('t geen id herhaal}dei>illijkheyd

. Q..J; , des

.•



.

,

..IJ..6 l-T.A1V _Z!,13~~_~ 4_Fl\o,~e"iQ'R:E,·.
.des allergoedfi:Cl.1 R~er~.g.r;etlm~el .van v.rYU~ hclh!mtJ)~ a41J.-
wijzen kan: AJzOo ujA dk.\'!e:y.crycn vatlge.cnhCt minil:e gewigtij ,wd~
ke Gods Barmhertigheyd door eenen onregtmatigen taekg pogen te be-
wcgen!

49. AI$' of die Barmhert~hcyd namelijk haar beft zoude konnen
docn, om de Regtveerdigheyd, verder wrakc zullende Demen, t'ceni-
g.er tijd tev:ermuEwe,n! Tot 'dieyde~~e 'hcek'voorheen het gevoe-
len van 06genes, 't.~,em 4yv.an Plato on~~, aanleydiD,gge-
geven, 't welk mecr.a4 eens naclerhand verf~heydentIijk VClQ.Ne.r1C.'h~YT
denen (inzondemeydvan d.iCJ1 ongcaoemden onder den Tijte1 van de
Ziel 'V41lFer.randU$,P~I~~indf;: voor,g~de.Eww ) opgeflikt,!~e.
diendheeft :om de:.u>rgeloollheyd ooUllnt de·toekomende dingen '*1Je.
Y;el}Dgcn, en. t<>tvcrw,inderipg,dcr vreeze vQ9rdc eJende, die uyt de
zondeq; na ilitkv~iJ;~ ~' • .k~ .•- ~lkc·lt'W~ijk« -Socimia-
nery~ens k~ps~h e.n~ ,afg.efn~ heeft.. 'Or~enes gcvOekn ml
fieuude.op eene .dubb.elde grondvefr ,die beyde V'.alfdi waren.
_.. 5.0. .De 'eene w~\'dat* :Zielen -te geJi;kg~~.1ijftde (.tlaarwe
boWAV.an geJfr,Q~ ~bbeil ~ .ten Mete gezoodtgt. hebben , .lten'rieth
~~ig geblev~~,zijn; Dat gene" ~ g(2()pdigthadden, in ligha•.
men gewQrflC~ z~n, ,p~tlle getCYl1lgt!,zo~ werden.' ..D, .lIJIirJw#
was dezc ~ .<:lat '.er.gcene Ltrilfen zi;n ,-<Jan ~Jverende; 1)31: dcrhalvetl
de Zielen ,van de Lighamcn afTcheydende, wanncer ze h~ niet t'ee.
nemaal gezuyve.rt zijlt; •gefoltert ehgepijnigt worden tdt.den Dag-des
OowdeelS toe, op welkenzy teyn ·cn onbevlekt zouden verfchijacn.
MyJ~kt rdat&.lliet;.~. 't voor-b~an.moet VermllllCl1, ·dat tlat gcdurg:re
V ~.ev.uur der R4lOm~m~t 't geen,nademaoo uytgebroey.tis ,toen
nogin ...iiW ..~.. ·veroo.lr.gen hc.eft .geJege,n ;. N~~e. lijk de dwalin.gdier
eerll:e,.tijdenbr~tmede II iht .al/e,.i'elen die reY8tg~ van.Oooderi 1leb-
ben, a1s00k, dat die rey.niging zig ~yt~i"ekt [o.t.deft 'Jqngfle" 'Jag' du
Oordee!s eI1z.Maar «,Stip:rs'vaa ,dl~~llwer~he Vagev.uurheb-
~ het getalder JP",z~n en ·het v-erleE\p·des tlJds Q0der lumne p~
fiJtJen~weten te :br~.eIl. .'

5I. Maar ..laten,~ vuyJe r~~ngen ,aanden wiEld lopen, en gel.
den zoo veelzygclden kootlten by I.lie genen.,die voor".~.'1JI GfliJpa.
v(Ult,,(,e..I.t.. v~r~ieh~n ge.hOUa~l1 te worden '; Onsword eeneandece . .,.. •
~':~11fl,UJg -Ill de Sc1u:iftuur~ngepr~en, maar welke de NlIiauur
~.nkt ~n,kend. VordersV'erbOOpt men l:e ¥exgeeFs van Godi;tI~
her~ .•:l @~n .di:e()1t!Jttdig .is., het geen :zy nk:t kill..Y.ohAgren
daRmm: ~er!~t~tre .Regtv~erd1gheyJ, die infat:lijk$, ~ig is.;

. ,De
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De eene liet ·ttret eme ondtdinge I;>mhehingnaar de andere, en zy ge':'
yen elkanderen in de hoogfie volmaakthey3 de hand van 'vriendkhap ,
nog men kan hopen, dat -de Barmhertigheyd datgene 'ooit zal willen
veranderlijk maken, 't welk de R.egtvecrdigheyd onveranderlijk.vafige-
field hadde. ',' , .'

52, • Opdat ik zwijge, dat' er geen andere fiaat van dre rampzaligc:n
kan bedagt werden, (jan die, geourende cen ieder oogenblik, door
het onveidragelijk gevoelen etIler o.noph9udende en aangtoeyende £\:raf-\
fe, fl:eeds nieuwe toorn verwekt, Uewelkebuyten twijffel zoo vee! te
meer zal blaken, hoe die eIendige· zig verder van het HoogCte Goed
zullen af bevinden .

.53· Voor 't overige ,zalcen iegelijk mi~dagkl~ zicm) uyth~t gcn~
wy dusverre betoOgt hf:bben , dat het bew11swaar lS ) 1t geen ~y.!:>Oven
Hoofd. XII.§ . .,,8. ~gens Spinoza bygebragtheQben~ . oat 'er n.rne..,
lijk claar toe geen noafte vm noden is,. .ten eyndt: de' GodidienflinGjri
kragt en grondftennzd geveftigt werde. W;... anthetgene tot dus.vexrc::
van oos liygebragt is, hetreft God <llleen, inzQQ verre. hy voor den
S~igter'Yan'sMa~dieh A~.nwezen.erken4.\vOrd'., ..w~roiti'oya1dlen d<:
Godsdferrfl ie1v-sih' h'euafi~1en. ·vai1eemi.o;eenlgen Menfch'lwildei

~n~2:,:~rtt~ti~:fir*=:tti~6~j~~~~:~efrzij~r~~{~h:J~
hygett;ren n.aaffen in zoudeflllyten, tpetwelken de Geregtigheyd en
Barmhert~ttovertn weder aoude hebben moeten'betragt worden •
.. H'" ~adiet;I tigderh~!v'en d~.ware Gods?ienflGod ve~ey.[9~toi.~en.
St~ret,af$ Men{rhen, va.l1.wlend~~eah~s1. .• wathy bezlt )~ta.~en
heen;eh ~teencn.W~t~ever)die ~~i1eVqmr~ktegeh6Qrziamheyd
t.an. ~~11 :~enfdt. ~oot' f1JneJ.~fqelijke '9Ctragt.ing "afy"or.~~,~":o~AA
kaitd1e. 111etwaaragngel' .uytgetlee1d \V()rd~n, qan dQ9reme,udvatJl#--.
l:et1r~'Jt!tre-'t.lingVim tll/e Yermogens, d# h,y~~YI,iotGfvl.':Wai1neer
derhalven in 4e~.Gedt eeneregtc etl.gr9Qte~enWlie,Gods~t ~erft.and

;:~i~~~~~~t~~~d~hf~~~~!~~~S4t~;r~~~~g~;~ri"':i
Ltgbat»ns o61'1rujken,- met the .begc~rt~ns.over~~omende, gevondep,.
wordtit) d1ctp~ltteQ,nagekomen; \Y'l~i:.doQJ: wf van Natuure aan Go4 '
1/it,bQnMn WlJr4eff. :. ~lVi~~ ·woor~XfJ.i4i,<liftnJkisAje' geftodige~Jeinl.
~tGeeftr; 'Wl1llf~ollr J.,}:ig ;':f!;#:,'4!~1f;¥libeeft·,.wm G.'I- ~\lij1J~
~&htf.PerJ;, toehellfgt ~..~~f·:"J1lgJf~'rJIa~bf~ .1.T1JfJI!1!$pj,.efJ;'J$

7:J~~~l~~~r~:tqp~~oG~~1ienVj~~n8~~~t:jgrt:rrnie{!fn~~~e~
en
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en -;"aarde, dele~ grol~flag, dien w~ o11t~entGod gelegt:h.el>henaan';
ga~de den G9dsdicnfi.'

Her XV: en Laadle H 0 0 F0- DE E 1..
V~n de rv8,pligting del :Menfcbel1' ontrC1Jt 'ljg ,~l't!en, In
- :des~l'vsDp#:gt tot Anaere ~af!1I toO (Jnrldelq~',

, Ais redelijk.!.
, -

I. BYaldien ,4e. G".l ~d.s~ien~. tu«chen G,od '.,en" den .Menfch,'. "',e, rrigt.
. "'word-,., 60k zoM¢rdat hy.v. ~ ~n ,w.eet; Zoo 'moe-

ten dan des Menfthe~.~ligtell ontrent zig zelven'nu vatgen.' ',:
2. • Des bctaamfllef ~'dat hy zig Wetenfchap verkrijge, GjnVer{tand

"ersiere, 11jnenWit fchikkl:!, zig zelven Medler zijnde Gjne harts~
- ~og~eni!1lOom houd.e; n:et een woord '. ,dat hy ~ake, dat hy.~ene ge-
20nde ~le1ehebbe, eit dIe ganfch veerdigzy, om hare w.erktngen uyt
tevoerell: Infgelijks 11jnLighaam, met hetzelve te voorzien van n()()-
aige koft en kleeding" 'Yaatorh hy zig. tot ~erliJkebedie~ingen onder
~ndere menfchen moet bequaam maken, en die oeffenen. Maar &IC~

d~ ongematigtheyd en het misbruyk moet daar van geweert zijn; dewelke
het l~ghaam onnl!t, en onbequaam. maakt om den Geefr ten .dienfre te
ft33l1c1,p~ar ~n.tegen .'?'lp.,et m,e,.!ldl,t.pqk {".o,',tJl;et.heyd t:nv.a.rdtgqeyd. be~
quaam miken. M~arl#er blt~~t.v.:,()()rllQ~,~hngen, oat het tegens het
Regtd~r N~tu,ur.aanloopt,' •.dir~pgh:tlm.'",te ontfloo~en,: ~tzy dit ,op
eene geweldtge WIJzegefchled, t zy met deszelvs gefieldheyd, ander-
%insge:r.ont,' te verderven. V prders moetmen de geboorte, dood, en
het lcven am God onderwerpen,. . , ' , '

3. DeOnredelijke $chepz..elenaaribelangeride, deze~vemQetmcn,~et
clankbaarhcydgebruyken, en met afhangep.d~eyd, in de 0, rdening, de-
welkeGod geRdd heeft; alzoo ~~efl:de ,lPIJ~ om den buyk, de Zon
om de oogen, de Lugt en fterren v:erfcheydegebruykenen zoo voorts;
En men moet zig claarnlet aan vergaperi, nog geheel aan overgeven,
maar Gods Opper-heerfchappy erkennen. Dit zijn dan de,pligten,Jl1""'
ti$~t]d ,NederigheJd en Lff.~i.Aamheyd., . , ,', ,;

.¥ v.oorloo.veel eyndeliJk de andere Menfchen be~ref~~'"men moet
a,gt.ge\"CriOf ¥ze~~e'betrekking, die zy tot God· hebbcri , . op deze1ve

, Natuur
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Natllur , . h~t ze1vebloed ~ dezelve verbintenis in God tot God, met
hem in {hat te brengen, dat hy ook tot Gods Eere is. Daar uyt nu
voigt de Regel, 't Geen g'Y niet wild dot u gefthied ,/ .doet dat eenen an~
ae'l'en niet, 't welk den Keyzer Alexander Severns zeer' geviel: Hebt
uwen naa/len lief, gelyk u eygen zelven. Des worden de pligten van
Wr:ldadigheyd ~ DimJhvillighl1)'d, Mededeeling flyt de algemeene Behoef:..
ti(ileyd, en dIe van Gemeenz.aamheyd aangeprezen. .

5. Maar hier voigt dan ten decle uyt het bloed, ten decle 'uyt Gods
Voorzicnigheyd eene andere en nieuwe betrekking. Want gemerkt de
eene Menfch van den anderen afdaald, zoo doet zig debetrekking
van meerderheyd en minderheyd op. .

6. De grondOag, ~elijk van alle Maatfchappy. aboo O0k van aile
betrekking, is de afdalmg lIyt den zelvden bloeae. Want daar ko6mt
aanfronds de Betrekking des Oorfprongs by, in ZQO verre de een het
leven van den anderen heefr. Waar uyt de pligtcn van de eene en de
andere zijde volgen.

7. De Onders ,is het opgelegt, de Kinderen te bezorgen, :.is;id'
hunne zijnde, hun met het Aoodige te voorzien, te maken, datze niet
alleen leven, maar ook datze wei leven, en dat voornamelijk in betrek-
king tot.God, en datze dezen kennen, met hem vereenigt en naar
hem gevor~ worden, waar in we den Godsdicnfr gezien hebben te
beLlaan; Maar oak in opzigr tot andere Menfchen, ten e)"Odezy be-
quaamheyd mogen hebben, om anderen in't befrieren van Land en
Kerk ten nutte te zijn.

8. En hier van daan gebiet de Natuur aanfl:onds aan ~ Kinderen,
die dingen met een dankoaar herte te erkennen in de Ouders, als de
oorzaak van allesgoeds, waar mede hun God heeft willen gelukkig ma-
ken, dat zy hun leven bewaard, datze hun voedzel befchikt, en hun,
daar ze van zig zelven onmagtig waren, zoo verre gebragt hebben, en
inzonderheyd tot een Rede1ijk, niet alleen tot een dierlijk:leven, hebben
opgevoet, ]a dat OO~flP')';die.,teeaeregenegemheyJ, waar mededeO~-
dersontrent hunne K1llJeren ZlJnaangedaan, van deze ddOr eene gelIJ.-
ke Hevde beantwoord worde, vereyfcht de billijkheyd, als ook, dat at
dat hoofdbreken, dat zy met my gehad hebben, immers verdient en
my oplegt eene zugr en iver, om hun die moeyte en zorge door
vreugde te doen vergeten. ' NaineIijk de pligten beginnen allernaaft van
de Ouders, en gaan tot andere rrienfch~n ,over; gelijk ook hier de HNJS-
gez..innen uyt voortkomen. . .' '. .

,. Uyt,de ,op deze wijze weI geregelde HUjJge~inne", voIgt ook eene
, R wei
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wei gefchikte MtttttfchappY'J welke ~verzulks oak door hare Wetten in
tCllgel moet ge40uden worden: De Grond-wetten hebben we gezien,
beftaande in de er.kentenis en bevordering van die zelvde betrekKing tot
God. .

10. Maar aangezicn we oak leven moeten, en het gebruyk desAard-
rijks nemen; word 'er voor eerft veronderfl:eld, dat ons van God de
Heerfchappy over de aarde vergunt is. Welk gefte1d zijnde, zoo heeft
de betrekking tufIchen het Mijne en het Uwe, of tllffchcn het gene ons
beyden toebehoort, plaats. Deze betrekking kan aangemerkt worden
of in opzigt der mcnfchcn, die te gelijk aanwezig zijn, en het aardrijk
vervullen, of in opzigt van den agtervolgelijken oorfprong. van den eer-
fren Menfch.

II. Nademaal 'er in. dat geval vele menfchen gefie1d worden, zoo
moetmen letten, op het zelvde regt, 't geen 'I!f alle, even [choon,
door Gods goetheyd, bezitten. Alwaar, het geen een iegelijk in be-
zitting neemt, het Jijne is in vergelijking tot andere menfclien, fchoon
afhankelijk van God den Heere, waarom geen men1ch een eygen regt
daar over heeft. I

I 2.. Wat de wet der Natuur is, moeten we,nu eens in goeden ernIl:
gaag opfpeuren; Want 1. Is het niet genoeg dezelve teI:>eflnytenuyt
der Heydenen Spreuken en Wetten (fchoon, wanneer zy hunne toe-
Hemming geven, zy, gelijk de vfmk.rm by 't 'Uuar fIJI de ajJche, in de
betoging een merkclijke zekerheyd geven:) gemerkt die onder zoo ver-
fcheyde Volkeren oak niet even dezclvde geweeIl:zijn J na dat zy of ge-
manierder o£ w~fter waren.

13. Ja zy hebben oak eenige dingen als vcidragelijke J of de befrraf.
£.nge zoo zeer niet verdienende aangemerkt J dewdke egter de Wet der
Natu.ur ganfch frr.uwaardig freld. B. V. In bet bewaren,der kuysheyd,
in "II'7'X8~ de :{.e/fs,,::oo. rd, in ~e verpligtinge, daar we mede ~n onze
vyallden gehoudel,l ZlJJ1 en bele<:hgersem:. Maar nacremaalze 111 de an••
Jerezaken'er de ware redcm:n oak niet bygevoegt hebben, zoo kon-
ncn de dingen, di¢ '1,y gedaan hebben, nirt VOQreen Rcgt of eene
Wet der Natuur gehoud~ worden. Gelijk B. V. bet glme zy in de
Natuurlijke dingen aanme.rkten ~ en evellwel. uyt geene redenen aRey-
den J. ten preuve zijn kan, dat zy, de Wetten en d.: Reg'e1ender ligha-
menv,erfraan hebben, 't geen, in Plinius Arilloteks. en andereu-klaar
te. ~~Qis.

i+ Des Inoet 'er l.Op de Betrekkinge zelve van,den:Menfch tot
~od voornatntlijk agt gegeven worden. waar ayt middagklaar zijn zaJ,

In
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eft dat 'er zekere pligteh zijn ('t geen zornmigen ontkend hebbende~
zcyden, tlat alles op lo1fefchroeven Cn onzeker is" en dat 'er geen re4

get, om het goede, eerlijke en quade :.e onde~c~, gegeven
word, 't geen by ver:zuymvan de natuurhJke verphgtmgtQekomt) en
datdoor derzelver middel de weg gebaant word tot de hezitting van het
Hoodl:e Goed.

I )~,3. Mact die Wet del"Natul1r niet gezogt worden in de bloetvcr-
wantfchap der,menfchen (waar van gefproken is) waar uyt wcl d.e plig~
ten van den Menfch tot den Menreh voortvloeyen, maat" nademaal de
Menfch ook zoo zeer am zig zelven verbondel1 word; zoo kan niemand
ontkennen, dat deze pligten ookdaar toe behooren., Nog het is hier
niet gCl)ocg met Cumberhint te ,zeggen: Dat we het.Ai~mem Ooed
Jer ganfChe Natuur aIs eenen grondflag moeten aanmerken !

I 6. Want niet tegepfraande dit met meer waarheyd gezegt word ~
dan dat men met Hobbes.alles brengt tot de OndeY'horalingJijm ~lvs ~
door welke aUe,verbinteniife, waar door we aan God gehouden zijn.
weggeoomen, en ten opzigt des oaaften aan fiukken gebroken word ~
en de Menfch zelvs'zig toteenen Regel Gjner handelingen is, 't geen
ten hoogften ~.,..,godloos is, byzonder in dezeo ftaat. .

,17. Zoo is egtet ondertu£fchen die aalll11erking van een algemeen
goed deY' gan[che Natuur mede niet:,t'ee\lemaal pll1Ys: wantGckl word
in de Natuur()p~oten _ welker Stigterhy veel eer zoude moeten ge-
zegt worden, en tot we1ken 'ly eene oetrekkinge met hetgewrogt over-
eeokomende ~ zoude dragen: Ja zy field eene gelijkmatige verbinteniffe
tot die dingen, dewelke tot de Natuur behooren; want byaldien hy
zdvs in eeoe minJere zaak dat goed niet gezogt had.de, roude hy reeds
tegen'de Wet det Natuur moeten geoordceld worden gezondigt te heb-
ben. Maar daar is ook overig, dOltmen bepale, watden Mcnfchver-
pligt, om dat goed door eeoc zekere Wet te handhaven; 't welk hyal-
,lien het God nict is ~ zoo zal bet nergrns te zoeken zi;n. Nog uyt
4ezeo hoofde zal ' er geene rcde van fchelmftukken gegeven worden.

18. Men zal derhalven noodza"kelijkwederom tot Goa mOOtenkee-
reo, die ook de Stigter der Natl1uren derzelverw3llrheaon is, gemerkt
hy zelvs de eerfre waarbey:d'is, gelijkerwijs we bove~ gezien hebben.

_Van ge1ijken wanneerhy in de Na.tl111rals de Alwijze Maker in de ver-
~i.lfe der N atuurlijke waarbedefi ~rd aangemerkt en geroemt, dan
worI'de Wet cler Natuur rereds onderhouden.

19. 't Geen nu uytgeftrekt moet worden tot de Reden~ het Oor ••
deel )dtIlW~l:, en tot dezes-,Heerfchappy e~ oeffel1mg OIVcr het lig":

R :z. haam
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haam. Alzoo verfraat hetVerftand op eene met fijne Natuur overeCl1,,;;'
komende wijze dewaarheyd, gelijkerwijs God die geopenbaard heeft:
De Wit verhellgt zig in dezelve', en bemind die, gelijk hy in God
dat zelve aanmerkt .. En wanneer het Lightlam, in fijne ordening tot de
riel, die gevoegelijkheyd bevorderd, word aanfionds het denkbeeld
van de Wet der Natuur omdekt.

20. Namelijk die is datgene niet, gelijk de Regtsgeleerden te alge-
meen zeggen, ~twelk de Natuur aIle-Dieren geteerd heeft. We1ke be••
fchrijving al te zeer in 't honderd is. Maar zy leggen 't in dier voege
uyt, datze voldoen, gclijk als Wefemb. ad Infrit. 1; I. tit. 2. De net
der Natuur derhalven, wanneer zy de redelijke Schepzelen betreft,. is
eene veruzmeling van onveranderJijke voorftellingen, %.onaerredeneering
bekend xJjnde. B. V. Van God, onzen Naaffen enz.

2;1. In deze Wet der Natuur ,welkewybefchreven hebben, is aile
. Godsdienft gegrondvefr, welke overzulks geen Verdigtzel van Menfche-
Hjke V oorzigtigheyd kan gezegt worden, te!1zy men even hier door de'
Natuur, die op deze wijze geHeld is, en wei in alle menfchen, verlo-
chent. Daar zijn ' er wei, van welke· die heyligfchendige woorden n:t
den Floremijnfchen Machiavel gehoord worden; Maar die-vinden gee-
11en iagang, dan by zoodanige borfren, die wel wenfchten, dat de
zaak zoo fiond.

22. Waar uyt wijdcrs voIgt, dar de Godsdienfl: QOknict van den wil
eens Vorfrs afhangt, nog dat die naar behooren te werk gaat, wanneer
hy negts eenvoudig dien Godsdienfr voigt, die by het volk) waar over
hy het gebiet heeft, ipgevoert is, ten eynde hy zig zoo doende naar
den zin des yolks fchikke: Daar irnmers ,die Godsdienfl: cerfr te omhe1-
~en is, dewelke het allerbefre naar de 'Vet, waar door de Merifchen
van Natuure aanGod gehouden zijn, -gefchikt is, die verey{cht, dat het
Verfrand, de Wil, en de Bedrijven des geheelen Men(ch Gode wer-
den toegeheyligt. In aile welke dingen derhalven de Vorfren niet on-
verfchillig zijn konnen, zoo weynig als zy de Natuur dus of zoo in fiaat
:zijn te fiellen. Nog de Natuurlijke Wet laat ook toe, met een reyn
herte by eenen Afgoa te fraan. '"' .

23. Maar daar fraat inzonderheyd· op te merken, tot wat voor plig- _
ten zig de Wet der Natuur, en de Goasdienjl, welke dezelvde met dIe
Wet is ,. uytfrrekt, ten eynde de Menfchc:n door dezelve verb4lden·
werden. Die pligten 111.1 moeten getrokken worden van de yoorwerpen,
met welke de Men{cB.in betrekking gefreld word.
• 44,. God. is het voornaamfie voorwerp, van we1kcn.hyvan Natuurc-

cen.
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een Denkbeeld voert, als van cen Opperft Volmaakt Wezen; door
welk middel God nu in '~g z.elven aangemerkt, en als een Voorbeeld
ter navolginge voo~efield word, en verwondering baart ten opzigt fij••
ncr u",~~jjg, Yoortrejfelijkheyd.

2. 5. Maar het Denkbceld Gods in agt genomen' werdende' , in zoo
verre dat ons betreft: Zoo rijfi hier inzonderheyd vierderley Betrekking
uyt voorr, welke daar uyt voortvloeyt, omdat wy ,7IIIftJl-tllt. bet maakz.el
Gods zijn. De EerPe befiaat daar in, dat hy onze Schepper is, van
wien wy ons z.ifn hebben, 't welk wy bezitten. Wy hebben nog be-
littcn ons niet van om z.elven. Nag van onze OuderJ, in welker magt
het niet that krooft te gewinnen, of niet, inzonderheyd daar zy nader-
h-andgeenen invloet op ons hebben. Derhalven van God, die het le-
yen gegeven heeft, ten eynde het hem dank geweten werde " omdat hy
het tot een zeker eynde gegeven heeft, 't welk geen ander zijn kan,
dan hy voor zig zclven ,. 't ~een boven gezien is.

26. De Tweede Betrekkmg koomt uyt de Onderhouding voort, de••
welke wy zoo weynig aao ons zelven verfchuldigt zijn, als ons eerj~
::.ijn ; want die dingen zijn een en het zelvde. Des voegt God als
&IP,4'l71' ten Weldoender t~n allen oogenblikk~n eene durin~ by ons Aan-
wezen. Deze nu, nadlen ze eene zonderhnge weldaad IS, moet met
cen dankbaar herte erkent worden van den genen, dewe1ke die ont-
&~ ,

2. 7. De Derde Betrekking, die uyt de voorgaa"nde voortvloeyt, is
die van YVetgever: want die weldaden leggen ons in aUeseene Wet 0r~
En hier uyt voIgt de Vierde, welke die van Regter is: want volgcns die
p1igtcn., dewelke wy de onze erkennen te zijn, in betrekking tot hem,
zal hy ons oordee1en~ Des zal hy voor zeker regt oeffcnen; 't geen ten
deele in dit leven, ten deele na dit leven gefchiet. Zeer weI zeg~ .Au-
guflinus: GOD ftraft z.ommigen in dit leven, ten blijke, dat hj nu oak
Regter is; Maar andere dingen heeft hJ /,ewaart, ten eynde hyz:.oude too.,
nen', dnt' er een algemeen oordeelz.ijn z.al~

28. Maar in 't bvzonder brengt 1ijne Goedheyd mede, dat we fijne
wcldaden naar behoorcn waardeercn, welke de dankbaarhryd is, en on-
ze behoeftigheyd erkennen, en hem aUeen najagen b0ven alles, wat
goed gczegt word: Zijne Heyligheyd brengt mede, dat we aUestel' fij-
ner ecre aanleggen: Zijne Wijsheyd, dat we de middelen, het eynde,
.Jt gebruyk der dingcn erkenncn tot Gods Eere: Zijne Voorz..ienigheJd,
dat we fijll gcley en beftier volgen, als zijnde dat van den Opper-be-
{Herder) niet morrellde" nog 1choorvoetendc, maar fijne wegen goed•.

R 3 keuren,..
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keurc\lde: Zijne Re[,tlleerdig-heyd, dat we de Wet wel '011derhouden:
Zij?e Waaragti(.he,d, dat w~ hem ge100ven , Aooit ~ifirouwe~ : Eyn-
dehJk brengt fiJllCStandvajhgheydmcde, d:lt we, GJnVoorbeeld vol.
gende, rege1regt tot hem, zander zijdwegcn in tc {han, voortftreven.

"9. Deze dingen komen ons ontrent God uyt den geefi voor. Maar
~1wttweede 200rt van pligten gaat om aan, aIs deze en gene vermogens
bezittende. Des, bevinJen we inonseene voo~rcffelijklteyd boven de
overige redeloze dingen: In 011S is een Begecrte, die naar vo1maakt-
lleyd tc:tgt. Eene Bequamnhcyd, am anderen ten dienfie te zijn, ja
ook een vermogen, om ons te vemlennigvuldigen. Hier lIyt volgt~
dat de ziel moet bezorgt worden met de kennille deshQogftengoeJs,
met deszelvs liefde en. mrjaging" ten opzigt van het Verftand en den
Wil, en dat met ouderfchcyd tc maken tu1fchen het gocde, ware, en
ven:icmile. .' , . .

3o. Tot die kraot, om rig te vermennigvuldigeri, hehoon·dOk odit,
•.bt, nademaal in &zelV'c eme paring van twee menfchen gefchiet, het
voor eene ftale Wet moot gehouden worden, .'{.igmet geene attderen te
vfirmengen. . W 2ftt alhGewelde .Dieren (ltlaar niet alle) met vele ion-
Jec ~n-derrcherd gemeellfchaphebben ,zonder ceni~er maten ~ zondi••
gm; Zoo karl:<itt egtcl' by de Men[Chenzondec mddaad en fchending
der betamelirkheyd geen placm grijpen, Want W.11l11eer de een l1jo lig-
haam aan den anderen gegeven heeft, word hy met dien andercn tot
~n iighaam. Maar' in gevallc hy zig daar oa met eenen anderen oak
vermengt, zal hy met niemand een iighaam zijn.

3 I. Maar imonderheyd zoo kan rie Vereeniging der gemoederen (de~
welke uyt eene~~w.elie'VtU.v()ortfprnyt, en de 'grond{hg van her Hu-
u:e1ijk:r.,bed ..is )geen m~er deelgenot~n dulden: wallt hoe minder die
lte'llde vetfpreyt word ,hoe zy kragttgcr en reyndcr tot het eene deel
over-gaat; Ge1ijkdie daarentegen verflamtt, waoneer zy tGt vele over-
gebragt word. .ItGem {)~kzettegcl derOvernatuurkundigcll te ken-
nen geven wil: de Melf1tigte 'OWflrortlt, de Eenheyd ver!UJ.metd. Voeg
hier by de opvoeding det Kinderen, het zeer moeyelijk aan de koft ko-
men, de gelijktnatige ll'erdecling der kunpeenz.

32. Hierom· wijdersindien ik door mijnen arbeyd uyt mijn bezit en
have meer trekke daneen ander, moet dat het mijne gezegtworden,
~.•...•....hietka~ niet billijk gcO?rdeeld worden, ~at eensanders Illy-en 1:-
~eyd tUIJnenarbeyd gemete. MRar ook dlt gene, .Itwetk ik op dte
Wljzemet de bezitting zelve verkrijg ~ nadien dat het mijoe is , •kan ik
aan anderen geven, of mijne Kincleren volgens het regt der Nacuur

nalaten;
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natatcl1; welker eygel1dom dit hierom is; of by gcfchcnk, omdat ik
Heer daar van ben en!. "

33. Maar gemerkt wy aIle niet aUes vermogen, maar de cen deze
clingen heeft, daar 'de ander op zien mact; is het van nooclen , dat die
dingen onder elkanderen vcrwilfeld worden, ten eynde het gebruyk claar
van zoo doende algemeen zijn kan. Hierom moet ~eroraer en hand~
having van billijkheyd zijn. Waar uyt de noodzakelijkheyd ier Overhe-
den voIgt, van welker aanfielling, ten opzigt van de tweedetlcy fiaat
der menfchen, tweederley rede was.

34. (I.) Omdat de werk.el1en bedieningen onder vele menfchell
moefien verdeeld worden: Omdat het noodig is, dar-die gene., de-
welke niet voor zig zehren, maar voor anderen geboren zijn, ten cyn-
de zy malkander'en onderling ten dienfie zijn, eenige agt :op hun lig-
haam onder malkandcren geven, opdat het B. V. niet gehecl cen VOCt,
of oog enz. zy i maar een iegelijk lid by onderfcheydebedieningen dat
gene betragte, ~twe1k van {jjn pligt is. Want het is niet te cfenken.
dat vele ganfchcIiJk het.zelvde doenae, zig onderling ten dienfte zijn.
Want in bet gene ierrurnd zig zetvs voordeeIig zijn kan '. en op fijn eyge
bcenen £ban, en heeft hyeens andcrs huIpe, <itsoverbodig, niet van,
nooden. Des mocfi 'er eene order met gemeen befluyt gefield worden,
waar Gloor die algemeene noodzakelijkheyd, of dat vermogen, of die
ncyging, om anacren ten dien~~ te zija, bepaal~ zo~den worden.

3}' De tweede cede, namel1Jkvan geweld) 15 nremand onbekend.
Men weet dat zcggen: Ai wie de quade[paart, benadeeld de gueden.

36. Maar de Menf£h is van dezco ganfchen regel afgewiken. Hier
nyt ontfiont d~ verdorvenheyd van f~n Verftand, Wit-, Hartstogtel1,
vanfijAe liefde tot z~ zdven, tot God, tot fijnen:Naafien J welke
verdorvemhtyd de Heydenen gekenJ hebberi; waarom by onder GMS"
handen geraakt is, dre fi;ne W et ~nder bedreygin~gefraavt beeft-.
Waarom ook de Wet der Natuur eenlg~ matm eene anaere gedaante
gekregen heeft, nademaal nn God met (lien. zonda:tr te doen heef!. Zoo
word nu ~sMenfchen waardighcyd verwaarlooft. B. V. cen Man kan
Vader en Moeder veragten, ja dooden (Matth. X. 3)' Alwaar Chri-
fius legt: Ik bengekomen om den f!len.fchentweedragtig te maken tegen
fijnen vader, ende aedogter tegen hare moeder, mde de fchoondogter te-
ge.n httr.. fchoonmoeder. Exod. XXXII. 27. By (Mofe) i!,.eJdetot hen
( de zonen Levi) .A hoo :zegt de HE ERE, de God Ifraels, een ieder
doe fijn :zweerd .opJijne heupe, gaat door, ende keert weder van paorte~
tot !oorte in ~t Zeger, en iegelijk doode jjnen brqtrJer, mde elk Jijnen

vriend,
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vriend, ende elk Jijnen naaflen. Dem. XXXIII. 9. Die (Levi) totftj-
nen vader ende tot jijne moeder :;;.eyde; Ik :;;.iehem niet, ende die Jijne
broederen niet en kende, mde jijne :;;.onenniet en agtede: want z.y onder-
hielden uw woord, en bewaarden uw verbond. ) Eene Krijasgevangene
onteeren en weg zenden (Deut. XXI. q. 14. Ende:g (X: gcvangene
vrouwe) :;;.alhet kleet harer gevangeniJft van haar ajieggen, ende in UWe1l

hUJ:;;.e:;;.iften, ende haren vader endehare moeder een maand Ian" bewee-
nen: ende- daarna :;;.ultgv tot haar ingaan, ende haar man :;;.ijno, en z.y
:;;.atu ter Vfouwe :;;.ijn. 14. Ende het :;;.atgefehieden, indien gr geen be-
hagen in haar en he~t~ dat gy haar :;;'IJltlaten gaan naar hare begeerte, dog
gr :;;.ulthaargeen:;;.ins voor geld verkoopen: gy en :;;.uttmet haargem gewin _
artjverJ, daarom dat g:r haar vernedert hen. ) Onder eencn Gewelde-
naOlren Tyran levee.

3'7. Zoo dat het ov~rzulks onnoOOigis. hier .eene quijtfchelding van
God alsHcere te verzieren, aangezien hy volgens fijI] regt te werk gaat,
als Regter, en zoo doende aan die hetrekking niet meer geho,lldell is.
Want men moet uyt het boven gczcgde opmerken, dat' er aan Gods
zijde mede. ~ene vexbintellifle is, .da~hy zig zOQdanigengetuyge , , cals
hy is.

38. Gemerkt derhalven de zonde in de werreld en de Menf1:haan ai-
le deze pligten reeds van Gjnegeboorte af aan, fchuldig is, gelijkerwijs
de Heydenen, Cicero, Plato, Seneca, Cehes enz. fchoon duyfrer,
erkend hebhen, zoo.zal 'er geen midde1 tex vetbetering tc vinden zijn,
dan de openbaring. .

39. Maar dez~ moct on5 ~.atmld?e1 aande h:md geve~, .en opbeu.•
ren, den Menfch qp eene w1Jle, dIe Gods Eere bctamehjk 1S, weder.04
om tot God hrengen em. Met een woord, zy mace uyt zulke ken-
teekenen befraan, dewe1ke middagklaar aantoonen) dat ze van God
voortkoomt, de Rede die goedkcurende, en die dingen hybrengende.
clewelkewy gezien hebben Gode en den Menfch volgens hunne w.eder-:
z.ijdfcheBetrekkinge te be.tamen.

JOHAN
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JOHAN GODFRIED BACHMAN

INT REE-REDEN
I

Over

J E ~ U ZAL EM
Gcficlr tot een'

L OF 0 PA A R DE.
VytgeJpro~n den 5. October 1696.

Te-Duysburg in Kleefs land in de Academie-Kerk.

Hoog-geeerde, .Aand(1gtig~ ToehoorderJ.

[I]E dag van heden, die my voor U-lieden in deze zeer volk-
. rijke Vergaderi,n.g doet verfchijnen, is my cen tweede ge-

.' boortedag. DIe eerfi:e heeft my het eerffe gebruyk dezes
"., levens ligts vergund, 't we1kGod, de alwijze en te gelijk

goedertierentO:e Befiierder dier beyder, door den laatfl:enopenbaart,
tot wat eynde hy het zelve beftemt heeft. Het heeft fijne goedheyd en
't en is geene kleyne zaak J van niets afgezondert te zijn, in't getal der
wezens gefteld te worden, een fchepze1 te zijn, en wel een redelijk,'
.uyt te munten intonderheyd hoven de andere fchepzelen, en uyt dier
~rte te tijn, welke de Schepper tOt de voornaamfte fioffe fijner Glory
en Hecrlijkhcyd heeft willen fiellen ,. met een woord , een Menfth
te ::.ijn; Maar die goedheydverflegt, die wa!rdigheyd vervald, nadat
zig de menfch heneden dien fijnen fl:aat ~edraag~, fijnc voortreffelijk.•

S h~d
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heyd in dier voege verwaarlozende en met voeten tredende, dat men
zcggen kan, dat. de menfch door eene f<;handelijke Herfchepping, zelvs
ig weerwil der natilllr, de Beefien ganfeh gelijk geworden is·, ja eer
v.an hfm ge~uygen kan, dat by niet en is. Het Kan hem immers niet
paOm ~ dar hy" de ordening verkeerende~ .. den voorrang aan het lig~
h~ in fijne befli~'ring geevt, nag gevoechelijk-zijn, dathy fiegts de••
zes bewegingen blindclings opvolgt, en dat ' s menfchen geefi, van zoo
groote bequaamheyd zijnde , aan het aardfche alleen bangen blijvt.
Maar! zooaanig brengt, God betere't! die algemeene, 'door dezondc
lafiig .en nadeelig geworde, ,geboorte-fl:aat den menfch te voorfchijn,
wiens kort daar 01' volgende wtIde buytenfpootigheyd zOQGod met ver-
beterde, en door eene naauwer tugt inteuge1de, die C'1Jl1 '1lt/1' het reg'
der Yo/ken in de Heylige S~hriften genaamt word, zoo zoude de ver.
dorvcnheyd, hare driften opvolgenae, tot de allerfchanddijkfie zaken
vervallen, en alle hinderpalen" nu niet aUeen van den. Godsdienfi,
maar oak die van de eerbaarheydzel ve, aan fiukken gebroken hebbende,
alles zander onderfcheyd in 'twar werpen; Te vergeevs zoude aUe ver~
bintenis wezen ~de Godsdienft uytgeboent, de onderlinge pligten ter
nedergeploft, aangezien al het gene de dolle liefde van op fijn eygen
welvaren aIleen uyt te zijl1 gebOod, tot eenen regel en rigtfnoer der
werkingen zoude verfirekthebben: zoo zoude nu eensiegelijksquade
begeerte aIles zonder onderfcheyd innemen, en de menfchc1ijke Maat~
fdiappyen zouden aanfionds verbafiert worden en vervallen tot de aIler-
vuylfie t'zamengroejingen van vreeze, wantronwe, agterdogt, ja van
rovingen en plonderingen, waar op ~cn laadten een behoorlijk, dat is,
cen aIlerrampzaligfi eyndeloos eynde zoude !ban te vo)gen. Name1ijk
zoo veel zouae het zijn .' , dat Ihen aan fijnenge~?orted<lg, dewelke ons
menfchen, maar 'Z6ndlge menfchen te voonchl]n brengt, zoude kon~
nendank weten! Zrtlks dat ll}en zelvs hier uytzien mag, wat .eenen
glipperigen we'gzy bewanqeleff I, dewelke. de 'behoudenis hunnes .zelvs
tot den eetfi:en grondflag van aUe verbintenis' 'fieUen. Maar God, de
mcnfcnen zuIlende genaae bewijz:en, en de glory fijner volmaaktheden
zullende verbrerden, terWijl.h~ hun'l~nkmoedigheydvergunde ,zoo
beeft hy voor die grooteYerwarrmg '. dleop handell was;.· ook cen {chot
~lfhoten ,de Vol~erend()()r d~ovel'gebleven 'Vciorfch~m;c!n'a~r~~d~,J
~ s'\!d()r eenen zeker~tl breydel, 111 tq6rtl houdende i Hler uy~0ll.t!ffon••
'ilf;n'qdeinct1fchelijke ftaten , het onderfcheyd van regt en dpi'2itt" :dc
W~c:n~.gezag gefiaafi: ,onderhariddingen op vemouw-efi fteunen~
-de; deOverheden handhavets dergefielde order, en dapperevoorftan-

I den
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de.'.rs.. ~e.s,'n:.~e~.t~\.&~l..i~ ..~n4ft:..:.rt\f\t.V.tm~t.e~.. ,..woo.rd hier uyt ont·fto,,4~n~f\ gl=.l"~r:1dI:,~a*r~~~:· \1yt..wdken hQofde l1Ude mCl1-
[chen 11001.;., ~l)e:. zewe; ~ql.<llidijkheyd, de~ namuraanijgtet worden,
om dkanderen tcnnutte zljn, en het algcmeen welw~en.dcr Maat-
fchappy te bchartigen, zig onderling geene Wolven, maar broeders,
maar Goden, dat~is,welaoenders zullendc vcrfirekken; Inzonderheyd
nadat die heylige 7lU1J',i"'uere der ter zaligheyd leydende genade naau-
wex en vafier Ie/Tender onderlinge vereeniging gegeven heeft, dewclke,
<:tatik mijnen naafien hertelijk lief hebbc, het Bedd Gods. in hem ver-
~icre,dewelke, dat ik {ijn.voordeel. en wclvaren zoeke,. en hem met my
tot dien {bat en waardigheyd verhefle, in welke hy, ZQO gevoegelijk het
i,mmers mogeIijk is, zijn zoude konnen ter cere Gods met fljns zelvs
~.uigheyd, niet zoozecr gcbieden ais wel biddc1;1.,Zoo koomt de ge.
boortedag wederom tot ftjnen vorigen prijs en waardc, en deszelvs ge-
c.1agteniskoomt OIlS. zeer zoet en aangenaam voar: Zoo gaat dat ver-
driet weg, 't geen de voonreeling door de zonde aangewrevcn is, uyt
welker opmerking eelliged.er Quden verkeerdelijk van gcdagten zijn ge-
weefr, oat bet ongeoorloft is, de geheugepis der eerfre geboorte te
vieren. Gewificlijk ik hebbeq~n meerdan eene rede, om Gode dank-
~egginge~ te doen. ..'En ~ en w«t niet, of my ook mijne geboorte-
dag ze1vsaoit zoo' blijde en a~llgenaam te binnen kan kamen, ais deze
zelve d~g, die myerin~~rd, dat i~cgeboren ben, nietvoor my zel.
ven, maar voor God ,maar voar de Kcrke, voor mijn Vaderland,
voar de Hooge-rehole door eene vlijtige en onvermoeyde onderwijzing
der waarheyd , die naar de Godzaligheyd is, Laat het zig anderen voor
een groot vermaak.reken~n, vannct gemeene yolk afgezondert te zijn,
Digitis monftrari &' dicier, !lic eft! "Metden,'lIinger TUJgewez.ente'J:llor-
den, en dat men z.egt, 1)at'.r die Man! MiJnvermaak zal ik fiellen in
de goedertierene beftiering des Goddelijken raads rmywaards: En ey-
gent Cicero een gedeelte onzer geboorte amons Vaderland, een ge-
cteelte aan ome Quders, een gedeelte a,anonze Vrienden toe; ik zal
dezelve met eenen ChFifrelijkenmond in allen deze ~n God aIleen
ganfch engaar toeeygene,n. 't Welk .d~halve!1 den Al~~gedertieren-
nell en AlfergrootftqnG~D ter Ecre.)U-1k4e~; :'T:oel1oorders',en
my ter geluk ~~ig~}Jdge"ije "ik ..• v.udheden het Hoag-1eeraars
Ampt in de HeyligeGodg,ele.erthe~., 'tgeen my door dengenadigffe~
wil 4c$ 'Doorl~tigfieQ Prinsniet l~nggeleden opgedrag~n. is. Maar
ten ey}lde Qy..,liedel1, ToehQQr~~ts.,\,wetet, wat gy U -heJFn. van my
kondet belqvel1, ,%90 zal ik een vertopg dQen9.ver)1e.t.g~ue, waar in
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een Godgeleerde vall dezen tijd al fi.jnenarbeyd m~t fi:ellcn; met de
woorden van dien Propheet, dewelke onl fi.jnezonderlinge klaarheyden
eer Hiftorifch verhaal, dat door eenen aan een gefcbakelden draat dik-
wits voorgefteld is, dan voorzegging, de vijfde Euangelifi: en Apoftel
by Hieronymus genoemt word, Jc(lias meen ik; Zoo nu bevat die J

het gene hy elders in eencn netten t'zamenhang aangaande het geluk van
de Kerke des laatfl:en tijds, en aangaande de middeten van dcszelvs be-
vordering, geboekt had, in korte woorden op het :tevende vers van
het twee en tfdHgfte Hoofddeel: 0 g'Y die des HE ERE N doet gt-
denkm, en !Mt gem ftilz.:wijgen by u-lieden wez.en. Ende en 2::.wi.Jgtniet
flille 'lIoorhem, tot dat hy bevejfige, ende tot dat b.J 1eruz.alem fie/Ieut
eenen Laf op .Aarde. Ik zal derlialve'nfpreken van net aanfraande gcluk
v;m de Keme des Nieuwen Te~art1ents., en van de verfcheyde betrag-
ting van God en de menfChen ontrent destelvs bevordering. In wel-
ker befchrijving ik verzoek, verleent my gunfrige gcmoederen en
genege ooren, Toehoorders; maar ik en begeer niet, dat Gy-liedcll
uwen Rcdcnaar uyt eenige aardigheyd en kunff van zeggen, of uyt naar
de konft gefchikte gefren ofgebaardell oordeelt, want zoo zaIby u~
lieden ftraks ontvallen, maar vervullet en voedet met my uweGodvrug-
tige gemoederen Hever met de hope der zeer gewenfchte aanftaande ver-
andering, zoo vele als >-ermet emft naar dezelvereykhalzet.

Wanneer Gy-lieden dan hoort, dat de Propheet gewaagt V:ln'eru:..
~alem, zoo zult Gy-lieden u ongetwijffetd die alouae wijze van It be-
£tieren der Kerke te binnen brengen, welke het den Alwijzen God weI-
eer om ganfch heylige redenen behaagt heeft te gebruyken, lla dat hy
~lvorens de genade-fonteyn door verfcheyde beloftens, eerft wat duy-
fier, maar l5yvervolg van tijd verfraanbaarder geworden zijnde, 'geo-
pent had. Die [chreef enkelaardfche dingen voor aan een volk, dat
'zigmet regt van uyterlijkete gelijk en lighamelijke geboorte Gods yolk
noemde; Die wijze van regeering, zegge ik, was aartfch , maar gelijk
befl:emt alzoo ook bequaam gemaakt, om verhevener en gewigtiger
zaken af te maten, waar van in dezelve eene veelvoldige 1'iJ""I11~ aanw~-
%.ing te villden was: Die is wei in del wind geflagen, niet zonder
voor!pelling, dat'er cens t'eeniger tijd dObr de ved'toktheyd desge-
rnoeds eene verwerping van het vleefchelijk [chuyro van dat yolk zoude
gefchieden, alhoewel God den ganfchen tijd fi.jnerlangduurige betrag-
ting ielvs ten opzigt dezer ze1verin de inteugeling des onfiuymigen ge-
tnoeds fijn voorgefteld eyode behoud , maar van de gelovigen met ga-
paging der Gode ganfch betamelijke wijsheyd tot de fchuldige gebrtty-

, . ken
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ken gebragt. Namelijk die Kintfche jaren det Kerke, van verre de
toekomR:ige zalighqd aanfchouwende, en geene volkomene volmaking
hebbende, vereyfditen zulke midde1en (eer{le Begin:ulen noemt haar de
ApoO:eI) om de zwakke gangen met der tijd van te maken; die on-
twijffelbare fteunzels van geloofen hope namelijk, den ganfchen dienfr
der plegtig!teden door, voorkomende, in Oflerhanden van verfcheyde
zoorte, in wafIchingen, reynigingen, perzonen, land, en plaatzen
in het zelve'boven de andere heylig•. Maar1eruz:..alem verdiende inzon-
·derheyd opmerking, en aI&aaroe Tempel, roemrugtig door het in-
woonen van God zelvs, dat de Joodfche Meefrers, de fpreekwijze der

.Schriftuur nabootzende, nJ'::l1l1 ".',,,,,nJ eene inwoninge noemen. Dat
de Goden uyt den hemd nedergedaalt waren, om lninne woonfrede by
de menfchen te veCl:igen, ontzette eertijds die van Lyfiren, met een
Afgodifche verbaafiheyd het wonder aanfchouwende ,. dat Paulus gedaan
had r Ten tijde ~f ;''1'0''" tier onwetenthel'i raaskaldehet jammerlijk be-
drogen Heydendom ontrent plaatzen, welke de Bedrieg-geefr, zig voor
Goauytgevetide, ''''ICO,,,Af~ met eene qHtllie nabootz..ing des waren Gods
·voorgav, dat ze van hem bewoont waren; waarom 'er by de Ongewij-
de Schrijvers zoo breet opgegeven word van Orakclen of-Godfprlken J

~lijk als van het Delphifche, Dodoneefch, Amphiaraifch, Tropho-
nifch t van dat van Jupiter Ammon en van andere, die zomtij~s door
'cle lifHge bedriegery der Priefters van den Draak toegetakelt wier-
den. Maar met de waarheyd der zake zelveyraalt Jeruz~em aIleen: Dat
heeft geen Volk mogen gebellren! 't Is Jeruzalem dat zig aIleen deze
~1ne9X~ vO(Jrtr'!felykheyd aanmati~t: Hier heeft men bevonden, dat God
op eene behoorlijke wijze gedtent wierd , dat hy hier aangefproken
wierd ,dat hy hier nict uyt eenen drieO:al, maar nyt eene wolk ant-
woord gay J dat hy bier fijne huyshOl1d~ met een bequamen oven en
haartO:edetoerufrede, hier regeerde hy het volk, dat liem onderdanig
was I fijne uy~eleze burgers z..elvJ. Gewiffelijk eene zeer ~ezegende
S~d, aan welke dat voorregt magt gebeuren! AIlergelukzabgfre Bur-
gei")', die het hoog!l:e toppunt van gelukzaIigheydbezat! Waaromhet
ook niet te :verwonderen is, dat'derzelvet zeer lOffelijkefaam tot de uyt-
landfche Volketen· he~n gevlogen is, die Koningen tOt dezelve, ell
Koningillnen gez6nd~ hebberr, om derzelver heerlijke loftuytingen te
vermeerderen. Gy-beden zutt my van !elvs , hooggeagte Toehoor-
tiers, toefraan, dat Jeruz..dlem op deze wijze gefteld is gewee£t"oteenm
Roern deJ .Aardr~·kJ. Maar gy-lieden zult egter niet $elooV'en, 'dat ·dat
het is, >tgeen de Goddelijkc Propheet, de toekoIltenPe dingen voor-
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zeggellde, en van de v09r1edenen.iets fprekende, h,ceft~:mente vcr":
ftaan geven. Heel wat anders, .h~l wat ~d5Iet:heeftde Heylige Geefr,
door Jen Prophec:t fprekendc '. gewdt ; WIens gemeenzaam beleydv~n
betogenin het NieuweTeframent, gelijk wY.dat noerncm) indiep.i~
~t net m.ijnemaak, zoo zultgy-lieden .ook op een ander, en van d:it
qude verfcheyden ]eruzalem, denken. Bet'l.Y my nu, genoeg Paulus aI-
leen bygebragt te' hel:~~n, door, de betoging der waaJ::heydzigdoorgaans
bov~n aoderen .aangenaam makendc.aan het.g~wete.n: In die~.vo~.~ge.n~
cm4er ve1e;mdere.dingen ~en Sab~athdag, liet yolk God~ oQder de da~
gend~s N. TeQaments overig ,volgensde uytfpraak 'van David aall-
gaandede ,uytOuyting.:der Joocn van de toekomende rulle, zullende
a,mtoqnen , indien· '}ofua, zegt hy, hun in de rufte gebragt hadde, Z.OI1
.en.h.aJ.4e !?YGPolyiq,) d.af!rn,a.lIiet gefProken van eenen anderen dag. am
gelijke red~!i'zy:bet~.l1ly·1t~;ge99rlqftite-21egp;;, by.tdiendieuyt-
munten~heyd , ,die'kg~z~gt .hel>, toen) wanneerdie zelvs 10 har~
grootiten)pyficr enk~agtwas., JnU7alern geftelt heefuot cenen roem
opA~rde, zoo 'ZQ\}~C ·J.efai;ls.geenzll1s voorzegthebben, dat dezelve
l~h.a1)d ftonde ~ kQnw~~ En gewiff~~ijkdie gedaante van ]eru.~a-
]e111; dew~lke de tIJden; .<lIeop den IeeftlJd des Propheets.gevoIgt ZlJn,
v~rtQQIlthebbe •.•., ls;eer van haren glans geroov~, dan met,pieqwe ver-
~ierd;De' wijd en ,lm~et volgen4e " e,n""f',~ "ttf>IIIoAfi 11JeIOfigfdektin
,hooftl~·.ingeYoerQ.e vc;rdQryertheyd·heeft dopr Gods regtv~dig oordeel
alies qua:adsmedegeDcept: Het volk yan te voren door eene zeer fchan-
delijke.Scheuring verdeelt zjjnde, zoo hebben beyde de partyen regtma-
.tigcRra£f<:ll haierQvql;w~dingel1 geleden, de Wettell zijn befpot e,ll

.
{)oth.eyli.gt, .de a;lrd,~1.'s-he.zoede.lt.: .leruzal.em, eenig.e r.eyzen ingeno-
m~, lS ten.prooyenJpot vanv~rcheyde Volkercngew(;ltft .. Dat is
w-cl.W~I,"Qm' qyt: f~pe .aBche gc:boten, lllaar ~t eencg~daante, die
zoo zeer ten quaEie.verantkrt\\'as, <Iatderzdver. befchouwing de oog-
get.uygens, .. diehet ~n fi.jneno.,.udeng1alls..gezie~,hadde.~)b~~t~.r~,tranen
afperfte. En opdat lk van .andere zaken nu zW1Jge) dle vliJtlghJ~aan-
getekent word~n vandeRabbijnen.( Jeruzalems glory) onder .den twee-
den Tempel verdonkert, ~weenende) fchoon derze1vcr waaragtige
oorzaak tUet. n~vor[chende). z.e.lvs die vriendelijke en ?aauwe gemeen-
zaamhey<l,d.e lk gezegt heb dat het zelve zoo doorlugtlggemaaktheeft)
met: God , die in den Tempel woonde, is naderhand t'eenemaal ver-
dwenen,en:alhoewel de Joden roemell', dat hun ietsdergelijks .gebeurt
is in\ie ,toev~e antwoorden, welke hy naderhand zou~:le.gegeven heb-
hen, die iy ~IPl\;) de Dogter der ftemm.e ngemen; ZPQ,wij:zenegter de

om-
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omfl:andi~neden ', ..welke 'er de overlevering byvoegt, aan, dat zy veel
eel' -.~ door Je [challiheyd des DuyvdS bedrogen, dan met Gods
aanfpraak verwaatdigt zjjn; .

Eyndelijk'is dat 6emgt jeruzalem, daar 'tmeeftop aankoomt, .,m-
,~>.,sti"" den dootkuyJ, opailt ik zoo fpreke, van de Romeyheh 'gekre.-
gen hebbende, onder fijnen noodfdlikke1ijken val bezweken. NClOd-.
fchikke1ijken val zeg ik, T oehoorders, welken gelijk de Godfpl'akcl'l
van te vorell hadden aangeduyt, alzoo met haren' middelften vinger)
gelijk men zegt, te kennen gaven, dat geduurende eenen zeer langen
tijd hopeloos zoude zi;n; waar van de vyanden, die het vyer van hemet
en aarde tegens zig gewapent vonden, wanneer '1.y.de Godfpraken door'
de wederopbouwing van Jeruzalem zogten te leur tefrellen, een mel'k•.•
waardig voorbeeld zijn geweeft. Nameli;k die tijden waren op handen ~
waar in die oude Moeder eene 'Jonge dogter moeft baren ,aan deze aile
plaats, die zy ingehad hadde, [choon zig zelve overlevende, zullende
inruymen. De fchaduwen waren in een lighaam verandert , en aile die
voorbeeldige tocftel had nn fijne waarheyd bekomen: Die zoude zonder
dez..e eel' tot hetoptooyen van een Schouburg gedient hebben, dan tot
eencll Gode betamdijkendienft. T'A~ '~fAltx~~s. Het eynde tier we,
';'sChrifluJ, .zegtde Arofte!: God was verfchenen, het vleefch met zig
vereen·igeRd~.lfll\~e~ha:nd.z~l!ende wonen in de herten del' geloovig~~:
op beyde wlJzen 111'''"'1#''' C4I "It" heeft I.J onder OnJgewoont. Hy bitJft
nict altijd binnen denengcn omtrck del' muuren, hy is niet altijd <ian
ecn eenig Land, Stad, of Volk verbonden; hy beruft niet meer in de
'Valfchebedriegerye del' werkingen, hy maakt, dat' er geen angfl:vallig
afwagten der bcloftens 'overig is. Maar hy brengc fijne woonftede in
den Hemel over, ma:ikt dezen met de aarde een, maar hy zet de palen
Gjnstijks over het ganfche aardrijk nyc, maarhy gebiet deg<:eften·, ntt
van dienfibaarheyd ontfiagen, en in de hoogftevryheyd gefteld, van
deze word hy filet cen rcyn gewetenged:ient; Ditis hetdoen! dit i,
het werk geweeftvan God, die zig aal) denzondaar nuals eeoen God
be'toOndhad•.. Gy-lieden verfl:aatligtelijk, T oehoorders; dat ik dege-
lukkige tijdendes Nieuwen Tefl:aments, -die wy beleven, in'i: oog
hcb, de Ketke PlClnic1ijk,die eene MQeder is ,van welke wy ons. tnet
regt verheu-geh dat WyKiilderen zijn , nydijncn fchoo\:(enGeeft, die
'deze1veganfchvolmaaktelijkvervult, ,wederge\jor~hi-~aadjjq aangezigte
gefatzoeneert, en naar fijti''vobr~ta ~ef~hikf lliZC'i1sBat ''erm:.iZltfif~
~t geCrltkProphee.t in Gjne gedagten lla:d, en welk hfh~:~~~~
zoo een gezegent hgt, dat op den avonnoude ol'dagen. 'Vit Jcruza-

lem,
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lem, niet dat oude, is het) 't welk de Heydenen ftjne vei'worve ge':'
regtigheJd doet z.ien, welker heerlijkheyd aile Koningen z:.,uden aanfchou4

wen, aat met ~men nieuwen naam m,0ej1egenaamt. worden, gelijkerwijs
het tweede vers medebrengt; nameltjk de geregtlgheyd voor God, die
totnog toe de meefic Jaden en aile Heydenen omoroken had, fr011tl-
de grolld£lag en baniere dezer Stad te werden, tot d.ezebaniere fron.
den de Joden en de Heydenen nu gepaart en vereenigt aIs cen heir te
zamen te vloeyen, met eenen anderen en algemeenell name in 't toeko-
mende te no.emen, van het Voik Gods te weten, en van het eygendom
GfJds; Eene kinderlijke me;p"';", vrymoedigheyd, met gelijkmatig regt,
de flaaffche vreeze buytengel1oten, .de tijden der onwetentheyd oak over
't hoofd gezien, tegens God zullende gebr!lyken. Wat dient 'er veei
gezegt! Dit moeft aIleen den waren naam en't voorteeken van Jeru.
udcm beziuerl ;ia.~enval\:·I«";gJ.-~anVr~tk , ..immer~ eenen ~eer ge-
wenfchtm naam, ZIg zullende verbllJden, terw!JIdat voorbeeldlg Jeru-
zalem vyantfchap frelde, en die verfcheydentlijk voede; Den tegen-
woordigen God va~.aIle .kanten op eene ganfch betamelijke wijle gdijk-
formig tezija, -.fronddezes voorregt te wezen: Ii z..al onder U-liedm
wonen, in het middep van U-lieden, is .eene g.emeene manier van [pre••
ken van God tot het zdve. Zeer weI zegt ergens een voornaam Uyt-
legger, .Alwaar de Throon Gods is, daar is Jeru;;.alem; Gelijkerwij$
dat in den heme1.opgeklommen is, de aarde verlatende, zoo is het uyt
den hemel wcaerom nedergedaalt, denzelven in 't toekomende in eenc
hegte verbintcnis zullendc aankleV'en; dit ganfche TeruzaIemfrond een
tempel Gods te werden, ik z..aggeenen tempel in bet z..elve, !egt 10.
hannes in fijne Openbaring; dat lelve is en Tempel en Stad, dewelke
C'~11I0 ~11I0r.lde Gelijlcenismaker Ew:hiel gezien heeft; Te vergeevs
word het denkbeeld, dat hy ~et van geeft, op den Tempel van Zoro-
babel toegepafi:, waar mede het geenzins overeenkoomt; maar in de
.Kerke des N. Teftaments zal een Jood, zoo hy 'er oplet, den Tempel
van Ezechiel Glntwaarworden, waarlijk een derde Tempel, dewelke
buyten die Kerke een verdigtzct en bcuzeling is. Uyt het gene ik dus
verre g.ezegt heb, zal een iegelijk nu ligtelijk met my de reden omdck-
ken, waarom dit ]eruzalem overal ccnen ganfch vollen overvloed vall
allerley &enade, openbaring, bJijdfchap, n?dere!l toegang tot ~od ,
en gememfchap met hem, vafrer hope, en emdehJk van de erferns der
~eerdd volgens de belofte, die a:ln Abraham doorgaans geda:)n is, van
de Prophetell toegefchreven word. Namelijk op deze wijze allcen zou-
de ]eruzalcmeen lof en roem 0; Aarde zijn! •

Maar
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Ma~ .tot h<;tallervolmaakrl\:e.",u'" toppU1tt dezer ge1ukzaligheyd frond

de' Kerke niet dan by verloop van tijd' te geraken, die ondertulfchen
door verfcheyde nuttige oeffeningen van lijdzaamheyd~vertrouwen, God-
delijke liefde , omzigtigheyd, en. van wakkerheyd moeftbequaam ge-
maakt worden, naar het rigtfiloer des GoddelijkCll raadbdluyts. Hier
toe behooren de gelijkeniflen van een uytbouend zaad, van eenallengs-
jes oprijzcnd gebouw, van een lighaam met der tijd aangroeyende t van
zuurdedfem het deeg doende uytdycn en andere, welke de Heylige
Bladeren doorgaans in de befchrijving dezer agtervolgende ¥«.ntp71trl"ii
'liD/making gebruyken. Hier toe diencn ook de zinnebeeldige wateren
van Ezechiel, uyt kleyne beginzelen met der tijd zoo groote kragt krij-
gende t datze eyndclijk tot eenen ondoorwaadbaren frrooni aangroeyden.
De Apofielen wierden wei dadelijk, den Zaligmaker nog op aardc zijn-
de, door eene onmatige en al te vroegtijdige begeerte, fchoon ook de-
Zf niet genoeg gegront was, tot de aannadering dier gelukzalige tijden
henen gedreven, waarom ze tot hem, de aarde nu zullende verlaten,
H~ere, uggen) ~ult g'Y in de~n tijd l1an IfraCi het Koninkrijk wcder
.pregten? Maar zy worden van hem tot I'#-pne:.c" getuygenijJe, tot frrij-
den, tot tegenfprekingen) tOl;vervolgimgen en tot de dood zelve he~n
gewezen. De Kerkc, gelooft my, en frond geen eyland Rhodus tc
worden, 't wclk men zegt dat de glans der Zonnc altijd befrraald, maar
zy moefr de wilfe1vallighedenvan dag en nagt uytfratJn, van welke onze
Propheet in het voorgaande gefproken heeft: Namelijk daar volgden
a:111frOlltStijden van benaautheyd, wier gelijke noyt eenige eeuwe gezim
had. Zy wierden verfmadc:lijkgehandeld van de Heydenen, zy wier-
den vervloekt, zy fronden vier en zwaart uyt) de alleryffelijkO:efolte-
ringen wierden die genen aangedaan, die tocn het ware 1t1'H~/em uyt-
maakten ,eer voor fchandvlekken en uytvaagzels der aarde gehouden,
dan voor «nen IDf of roem. En, dat meer is, die eertijds lieve moeder
(]eruzalem) zelve , nu eene onregtvaardigc ftiefm~r geworden,
.heeft meer dan eens dit viertje helpen froken, met zelve haar omlopers
aande Heydenen te zenden, die het zelve door verfcheyde laO:eringen
noodig voedzel zouden verfchaffen. En die ')./'I~II; fIo,,J.A. grOQte 7.'erdruk-
Icing en hi~1d niet dadelijk op, maar bleef eenen zeer fangen tijd ver.•
drietiglijk duuren, nadien derzelver tieD gehate rocrvinken ontrent drie
r.euwen lang woedden, fchoon ~er nu en dan eenige tijd .'''4-~~'/IISVIl1t
verqttikking tulfchen beyden qll:lm. Eyndelijk raakte die verwoede dol-
heyd aan 't bedaren, en de Chriftenen kregen het opperfre gebied der
wcrreld in handen, eerfr door Confrantius Chlorus) en daarna door

T " dezes
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dezes lOon Confiantijn den Grooten', die Maxentius, Maximinus, ea
Licinil1s t' ondergebragt hebbende, na zoo veel uytgcfi:ane moeye\ijkhe-
den de Kerke eyndeHjk rufie heeft gegeven, nu hare tenten en WOOD-
plaatze door alIedeelen der bekende werre1d l1ytfirekkende. Hier waanll
nu de Kerke, dat zy hare moeyeIijkheden al te boven gekomell is, en
dat de qnade voorfpellingen van Chrifil1s veryult zijn, hier haald z1
haal' hartje op, verzuymt het onderzoek. del' waarheyd, gaat naar haar
gezag te wer:k, dreygt die genen, die zelvs weynig van haar verfchil-
fen, met ban en llyd111yting, vreefi niets <}l1aats, maar eel' het aan-
fl:aande eynde del' werreld, bid-voor het tfJtJfel van het einde, en be-
100ft zy zig'k weet l1ict wat voor fraaye dingen: Maar de Draak ruft
ondertulfchen het BeeH toe, onder Gjnen naam, het wreede tbneel
voor eenen tijd verandert zijnd~ ,zullendeverfchuylcn ('t geen de ()...
pcnbaring te 'kennen geevt, ~nnetr'zy ztgt ; Jdat dit Beeff is gewee/l,
omdat namelijk de Draak dezelve gedaante ais het Beefi gehaa liadae,
maar dat het niet en is, terwiji de Draak zig in het Beefi verandert had;
'tgeen egter uyt den afgront z.oud, oprijz:.m) voerd zonder onderlc:heyd
menfchen in, die't met het Chriftelijk Geloof om hun voordeel, niet
om deszelvs waarheyd en waardigheyd, hooden, hy fcheurt de Kerke i!J,.
yverende partyfchappen, voerd den hoogmoed der werrdd en des vlees
in, blaait dezen in de Hoofden del' Kerke, die de Schrifi: Opzienders
en Ouderlingen noemt, voornamelijk in _eenen, die ee•.it door de uyt-
111l1ntentheyddes Keyzerlijkcn fiods, en naderhatld door dezes over-
brcnging lin 't Oofien, door den uyterlijken Ichijll van eenen zonder-
lingen , J:OlntijtS oak heyligen , yver, tegens openbare dwalingen en
misbruyken, door eene verfcheyde 7tf>tll'11'~.,A", onnodige bemoeijing,
door eene aigemecne onwetentheyd en on~erfrand, dat i~ het lighaam
der Kerke doorgedrongen was, en dat hy op verfcheyde wljzen koefier-
de t door het inprenten van bygeloovigheyd by Koningen en Onderda-
nen, door het agter weeg houden en yerdraayen van G9ds WoDrd•
'tgeen Gjne eu.veldaden zoudeaan den dag gebragthehbcn, doorclever-
:twakking van de zenuweder rijkendoor eenenonder1ingen tweefpalt en
het overbrengen del' wapenen tot in de aUerafge1egentftepl~atzen, na-
derhanJ door de fioute toeeygening en aanmatiging der opperfie magt,
fchoon .zig zommige daar tegen fielden! maar te zwak-bevonden, een

- Jweed~ God op aarae geworden is, gelijkerwijs de God$1alterlijkerede-
v~ingm der Panlikkers van 't Roomfche Hof, Marcellus, Politianus,
~nSiWkmBegnius tot hunne Afgoden, Sixtus den Vil;rden t Alexan.
lier den Sefden, Julius den Tweeden, en Leo den Tienden gerigt, •

med~-
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medebrengen. Namelijk' z.'fJ veel boat, bragth4m de Fabel van ChriJlus
by! 't geen uo de Tiende, dien ik frrakSnoemde, in eene rcgte ly-
nie ,l-rf(d,! .in de ongeregtigheyd volgcnde, wanneerhy zigeens wondcr-
lijk met fijne rrawanten, in dicn hoogtnoed bj:haagde, nict m~t eenen
onfaalharen, maar met eenen onheyligen en godlozen mond verhaald
word gezegt te hebben. Gewilldijk die gedaante van het ChrjJJelijkJe~
rHz.a!em, zig zelvs nu niet meer gelijkende, was ganfeh elendig, het
aanzien gruwzaam! uu~ ,,"'),.I1nl: 't waren z.ware tijden: Die fraat des-
zelvs verdiende haaft geenen Lo!, maar veel fmaat. Gctuygen zijn de
Hiftori[ehrijvers, die den nakomelingen dc droevige gedenHehriften
dier zeer booze tijden hebben nagelaten! Gctuygen zijn zoo ve1eals 'er
tegens die ganfch booze verdorvcnheyd zeer hevig zijn uyrgevaren, der
Jiftigbeyd , die hunne Stadbetamelijk ;s I gedagtige en bewu.fte Bur-
ter's Willem van M~mesbury, Bernhardus Morlinenfis, Honorius Au-
guftodunenGs, Arnoldus de Brixia,Bernhardus Cliravallenfis, Johan-
nes van Sarisbury, Robertus Gallus, Fraticclli, Durandus Mimatel1-
tis I (die· aar<1iglijktot den Paus en de Roomfche Kerke overbrengt ~
het gene 'er eertijds is voorgevallell tutfcnen· Bileam den valfchell·Pro-
pheet, en fijne EzeliruW):Dantes Atigerius, Alvarus Pdagius, die ill
<len ••arne der Kerke een algemeen geween opheft, en zeer veIe andere
meer; wantwie tOU hun alle <>ptellenkonnen? Maar oak [eheen den
Keyzers en Koningen, die wifien, dat zy Handbavers en Vocdfrer-
heeren van Jerut:..alem zijn, die zeer onregtveerdige geweldenary, op
"t godloos voorwcndzeI des Al1erheyligfien Godsoienfr gegrondve.it ,
ondrageli;k , en de verdorvenheyd verfoeyeli;k. Hierom hebben de
Hendrikken, Frederik de Tweede, Rudolph, Albertus, Lodewi;k
van Beyeren, ook de Koningen van V rankrijk Karel de Kale, Philips
de Schoone, eo andere, de dood in hunne tijden met een tweefnijdend
(:waard, met een allerkagtigft vergift, met den ingevoerden honger
naar waarheyd en vertrooIHng ,eyndelijk met de Beejlen des Velds, de
Monnikken, die zelvsBarbaarfche vremdelingen byfprongen, niet zon-
der hameer ziende woeden, bierom hebben die V orfien, zeg ik, zoo
melligmaa\ beklag gedaanby dien onregtvaardigen Heer en ScheydWlan
der Kerkelijke zaken ev.erhet ongelijk, 't geen hUll en het Yolk wierd
aangedaan: Ondertuffchen zoo kreeg :Jeruudem te gelijk Qoor dat ge-
ruyich van Wateren ofVolkeren, d,w bet dondtren des Hemels,· en
door het zaet tuffeb6lfpelen der Waldenfche en Albigcnfche Citherfieel-
Mrs, hope, V.3n eens tijncn ouden IUJfter wederom te krijgen. Eynaelijk
is dat zeer gewenfie Ligt opgedaagt, 't geen in -'ttoekomendenietzal

T 2. ver-
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verdondert worden, lllaar dat by verfcheyde gevallen en trappen tot {ijll
lik/A~ tappunt zal oprijzen J in de Reformatie of Hervorming der Kerke,
die in de voorgaande eeuw gefchiet is. Maar ook dit en heeft 'eru~-
lem niet frraks gefield tot eenen La! Jer Aarde; Hctzelve noodlot fiond
deszelvsBurgers toen te wagten, 'tgeen de eerfie ondergaan hadden; want
de onregtvaardige hebben geenen vrede, zegt God. De aarde liep nog,
niet naar 'Jeruz:.alem, maar vol verwondering agter het Beefi:: oat wierd
razend tegens de opkomende Belijders der waarheyd, en oetfende op
verfcheyde wijze .",fllm., {ijn gewoel, den Draek name1ijknu /asgemaaft ..
~ijnde J en Gjne kragt wederom zien latende, zullende zig egter van
wegen {ijnen flegten fraat ook van de voffenhuyd, ter bedrog afgerigt.
bedienen. Name1ijk nadat de Stad der hoererye, van 1eruz..alem nu af.•
gezondert, ja tegens d~onze over geft,elt, zig ontmaskert, en ten uy--
terfi:en'veragt zag, ontfonkte zy eerfi door wtaakzugt, ichold, vloekte
als een onfiuymig wijf, knarfie voorts op hare tanClen, vloog met de
nagels in de oogen , havende diegenen fchrikkelijk, en trapte nun met
vocten, die haren vuylen wil weygerden op te volgen, gelijkerwijs te
zien is in de gruwzame hifi:oryder woedende vervolgingen, welke d~
van Bohemen, de Waldenfen, die van Jerland, Hungarie en onlangs
die van VranKrijk met eene byna meer dan Duyvelfche quaadaardigheyCl,
geplaagt hebben. Maar wanneer zy by ondervinding leerde, dat':ty op
die wijze 't befre van hare zaak niet naar wenfch betragte, keerde zy zig
11U en dan wederom tot bedriegeryen, tot fireelen, en bJanketten, de
onvoorzigtige wederom zullenae verJokken, en zoo zy zig k:m doen ge-
loovell, dezelve in hare omhelzingen weder zul1endeverwarren. Hier
toe behooren de olltveynzing, de ontfchuldiging, verbJoeming der
vuyle Afgodery , byge1oviglieyd, geweldenary, en der werre1afche
rouheyd, en de aanbieding van eene aUerfchandelijkfrenieuwe gemeen-
fchap , opgefmukt met 't vernis van verzoening~ Reeds ontrcnt de
beginze1en en naderhant ontrent den g~den voortgang des uyttogts uyt
~abyJon hchhen het verdrag dier partyen , fchrikkeJijk veel van malkan-
oeren verfchillende, zoeken door te dringen Ernfmus 1 die, nadat hy
de Monnikken van te voren op verfcheyde wijun aan hun kleeren was
gewcefr, hunne vuylfte ondeugden had ontdekt , -en aan de nieuwc ge-
OOorteder waarheyd op.vcrfcheyden wijzen de hand ge1eent, naderhand,
~tzy door verflaauwing van Godsdienfi:, 't zy door gunfr van vrienden,
~tzydoor ?tgunfrig gezag des Keyzers, 't zy.door crnige wijsheyd des
'Yleefchs, die zig bezwaarlijknaar de beHuyten van anderen fchikt, fijn
,yterfte befi:gedaan heeft 0)11 de angerijmtheyd van de nrdorvenheyd

qes
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des Antichrifrs te verniffen, en geraden, van de Kerkelijke gemein-
fchap niet te breken. Ook Keyzer Karel deVijfde 'door fijne raadbe£luy-
ten van het befaamde Interim: ' Kaffandernaderhand, Marcus Antonius
de Dominis, die hUll befr voor de getnecne zaak gedam hebben. Eyn-
delijk de anderzins onvergelijkelijke Man, indien hy fijn verftmd had
konnen maat fiellen ,'1I"I>'!I1I'~Y(AII' de noefte en m>.JT~ de wiJPelturige
Hugo de Groot, die de dwalingen eene niellwe grijns heeft pogen te
bereyden, maar W3araan niemant gereet frond om fijn aangezigt te lee-
nen. De aantrekkelijkheden voorts, die in onze tijden verzonnen zijn,
'f. et. u;"¥e.lrH ..},IIJ'o>.S"", der fthynheJlige leugenaars gaan met ze(r vele en
zeer verderffelijke bedriegeryen bezwangert. Maar gclijk~rwijs het ge-
moed tegens deze moet verfierkr worden, zoozal daar veel toe d~-nen J

dat men die kend, en weet; Zy zijn ontrent in deze hoofdfiukken ver-
vat; Dat h,t niet dan eene onnoodige en o'Verz:.ulksheriJP.elijkeftheuring
is ,. waar door z.ig de Proteftanten 'Van de Moeder-kerk hebben afgez.on-
dert: dat de groiitiJlag ;mmn-s ftandvaftiglijk bewaart 'Word by de Room-
fthe Katholijken, naar de bekenteniJfenJer PrDteftanten. Dat de dwalin-
gen, zoo 'er eenige zijn) ligt zi;n, en ver na van zoo een gewigt
niet, dat ze reden zouden konnen geven tot afzondering; Ja (lat het
zelvs geene dwalingen zijn, wanneer 1.y in het ware ligt gentlt worden,
dat de fiaat des gefchils qualijk gevormt is, dlt 'er "ele dingen in fchijR
vergroot zijn, en ten quaatficll getrokken, die zagter hadden moeten
opgevat worden; Dar zetvs de zin van hot Conrilie of de Kerkvergade-
ring van Trente, uyt welken men het gevoclcn der Katholijl«:n vaor-
namelijk moet oordeelen, en in welk Concilie de Protefiamen fehreeu-
wen dat de waarheyd veroordeeld is, niet ter degen verfiaan is, dat 'et
lang genoeg getwifl: en gekrakkeeld is, dat men den zin van het Con.
cilie eynde1ijk met gerufier harte moet erk~nnen, dat men 't in de
hoofdzakeneens is, cUtegter aande Katholijkfc:heKerke buyten allen twijffe1
het meefie gezag toekoomt ; want dat men van deze afgeweken is : Dat
de Pretefianten ge~ne.zending nog roeping en hebben, en die,Dvolgen•.
de geene ware oedlentllg der Kerke. dat zy ook van het .volkamen en.
genoegzaam beginlfd des gcloofs ontbloot zijn; Dat zy zig op de Schrif'!"
tuur aUeen beroepen, maar dat, zy hunne meefiedingen uyt dezelve,
ze1vsin [chijn, niet konnen afleyden, dan door h.ulp der rede; Dat
men een byzonder oordeel field -hoven. bet algemeene van de gan{che
Kerke. Dat men zig derhalven eyndeftjk wederom tot de M*der-kerk;
behoort, te keeren, in welker fch00t en omhelzingen de Vooe-oUders
zdvs der PrOteltanttn hunne zaligheyd gevonden hebben, DIlt me. 4e
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S~heuringniet Ja1tger.beh,rn-d,te koefteren, aJs b~ven·'Welke ~ mifdaad
meer te laken .%.J !. ·Oit is 't hoofdzakelijke ,van den raa<!-envan 'tvterk
der allerdoortraptfl:ehedendaagfche Makelaars van Babylon! Dit zijn die
fraaye ~fI'Hf voorwendz.eLJ van eene onderlinge overeenfietnming \
Maardk zijn ":r"'~f1~uyt vert/.erf roorrgefptoten, en firekken ;,g MIr.wAHlC.
Ut'Verderf: Zy lijp in WJarheydz«r g'evaarlijk, en fieken vol bedekte
lagen, inzoriderhey,dwanrieer 'er by det,Vas de Draak koomt, en de
Draak 1Jraken en DragondtrJ zend. Maar'die verraderyen worden lig-
1le1i;kontdekt, wanneer zy .v'oor.den Spiegel der Waarheyd gefielt wor-
den, en dat blanketzel gaat 'er van zelvs af: De Prophetien waarfchou-
wen ook de Kerke daar Van, en verfierken baar tegens dez.elve: D~we;.
Jerkeerinx jijns volks in Egrpten is 1ehovIJ een grU'Ulel: De wijz.e Maag-
tien weygerden aill'l dt:.d/liIIIJ::.cn. 'lJlJtl.baren oly te geven: Goat uyt, gdlJt
UJt het z.ewe~ ~tit ti-littJen-geen· krJ m~ -I'im, z.o"den, ofaot
g1 met en ont!an!!vtln fijne plagen, is Gods ftemme tot deKerkena
Babylons eerfien val voor deszelvs laatfien ondergang!

En .de geloovigen van daen tijd gaan met regt aJ.~idderen~ d~ zeer
~are.oor(ieelen.~ds by hun %elvenO'verpeynzen, ..J3 zullen ZIg die tot
:aH'chrik(:n OtnZIgttgheydoordeelen voorgefield te ZIJn, met,dewelke de
~ae EngelOperibar. XIV. naar het invoeren der Reformatie, diege-
Den zoo emfriglijk dreygt, die y.1t.~"IfM' het m~rkteek.en des Beefts weder-
om zouden ontfangen , .en by mangel van lijdzaamheyd bezwijken:
Want mer word gewiflelijk aan geenezaak van minder aangelegentheyd
-getorrent, daar fchuylt eene adder in 't gras! Zy Ieggen 't ~erop aan,
om met Gods bdofte ontrent de verloffing fijns yolks den {pot.te drij-
ven, Olu God fijne glory, diehy daar door fiaat te verkrijgen , ·lifrig-
lijkte onttrekken, om '}eru:uzlem wederom gevangen ,tot een teeken
van overwinning, in Babel te voeren, het zelve naderhand, indien 't
naar hunnen wemch gaat, zoo zullende knevden, dat het ZdV5niet
::Wildedurven kikken. Maar,'t geen men aan Gods voorzienige zorg-
~digheyd ontreptdeKerke fchuldig is, t:l,,'::))t;) zy die des Heeren
doen gedenken, die God it, de Kerke geftelt heeft, hebben door hun ge-
t"/JejJ de allerfil<:,odfiegeheymen ~n dier vo~~e aan de~ dag gebragt ~n
ontdekt, dat ZIg de -tegenparty met en verbltJdover ee01gen aanmerkeltj-
.ken voortgang, maar dat zy zig zelven over hunnen ongeIukkigen aan-:-
:flag. A\\ fdiamen. '}eruz.alem hceft derhalven tot nog toe Gjnebyton-
c1cic·eti,atijezonderdezaken voor zig, zelvs in fpijt van Babel·; het doet
zijn befhoc de vQlmaking van bjn gebouw, de dwalingen worden zeer
.apper "V~fiagen, I de waarhcyd {chiet dage1ijksklaardcr Ihalcn uyt, ou- OO~
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door verfcheyde hulpmiddelen een groot ligt ~angewonnen hebbende,
en daar en ontbreken 'er geene, dien derzelvcr liefde tot eenen heyli-
gen en Godvrugtigen yver aanzet. ' Maar op gedtltm werk is',goed ret-
pen! zult gylieaen zeggen, Toehoorders, ae Kerke ftrijJ enzwoegt
nog op verfcheyde wijzen !.Het gebouw is nag niet voltooit! Men.legt
beyde Gjnehanden nog niet te werk om hetzelve voort te zetten: n.
cweedeCyrus, Karel de Vijfde , heeit weI vryheyd gefchonken; maar.
het ombreekt aan geene heymelijke en openbare vyanden, die dezelve
verhinderen! Daar heeft ook meer dan eene AntiochusEpiphanes over,
de Kerke gehangen, en wei geene, die hem zoo net gelij'kt, als de te-
genwoordige Tyran van Vrankrijk) Lodewijk de XIV. die ons Jeruza-
lern eene bloedige nederlaag heeft toegebragt, en nog he~en in een
bloedbad field; Hy bezoedeld doorgaans het Heyligdom, en heeft de
belijders d~s waren Godsdienfts dool' een vervloekt beftaan tot de alIer.••
vuylfte Afgodery zoeken te dwi.ngen, even zoo veel tijd ontrent na de
Refonnatie verloopen zijnde, alSdoen die oude Antiochus Epiphanes,
na dat de Jaden van de Monarchen van perlie V ryheyd hadden verkre-
gen Oln naar hun Land weder' te keeren en hunne Voorbeeldige Stad
wederof! te bouwen, ~t oudeJeruzalem zeer gruwelijk heeft verw-oeft!
Wat en hoe veel hoop is'er der.~a1venvaor de Kerke overig, zult WJ.'.
vragen ,watm.gyons. c!yJldehlkgoeJ's brengen van Jeruza\em,. gy~die
met zulken grooten, ophef beloftens doet?

:lerUM/em ,Z€g ik, zal een Roem en Lof rkr Aarde zijn! Zoo wije
als het Aardrijk zig llytfhekt, zoo wijd zal ook Jeruzalem Gjne Burgers
uytftrekken. ]aphct zal, waar hy ook wonenmag, naar S~ms tenten
he~n getrokkcn worden. Het zal eene Sud worden, dat eedl: het aard-
rijk was: Ii zal tlW zaad van den opgang (del' zonne) brengen, zegt
God, en ik Z,/Il14 v'erz.amelenva" den ondergang; Ikzal zeggen tot !Jet
NQorden , geevt; en tot het Zuyden, houd niet te rugge: Brengt mijne
zonen vanverre, en mijnedogters van bet eynde der am'de: by anzen
Propheet Hoofdd. XLIII. Daar zijn Eylanden, ,en daar zijn 'cr' nog
zeer ve\e overig, die de Wet Gods verwagten Hoofdd. XLII. Het ge-
rugt, des.bmngeliums is wei tot de ooren van zommige uyt dezclve ge-
komen ,maatdOOi" zeer ongeloofwaardige boodfchappers, geene Apo-
fiden, maar Apoftaten , dat is, Afvalligen, het eygendom des Anti-
Chriits, de Jefititen .• Die,verkondigden(::~rif\:us, ma~r niet den.ge-
hilJjmr., .voor arg;ermsytef:'Ze1]-de;.maar zttrende op f1Jne~~!ttt~,
en ..jl!)m.w 4M~~ '!1 7rU~~qf~ .met grootepragten.UJltrlvltgrlizat,
over dewerreldheerfchcnde. Die voorfchriften qcs..A'tdlClirHb vel''':'

eyfchten
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cyfehten eenen fraayen opfehik by Jt volk: namelijk de verkondiging
nn J[ kruys fchecn voor deze werreld-wijzen at te eenvoudig! Zy heb-
ben zig derhalven gefehaamt over Chrifius, maar Chrifrus heeft zig
ook ge1ehaamt o.ver de bedriegers, want hy heeft nict langer willen d~
den,. <latmen. hem zoo zoude -befpotten, en die Volkeren onder fijnen
gaam bedriegen, hierom hebben de lIerleyders de zwaarden fchielijknaar
hun gckeert gezien, en het gew~er zig op den nek gezet; want zy zijn
Qm~ekomenel1 gefneuve1t ~r het allerwr~d~e wort van firaffe in
Chl11a, Japan, en Habeffima! Op deze wIJze15 de tuyfrer van ']eru-
z..alemook wel gehaat gemaakt in die Landitreekel1, de tocgang tot die
en verder afgelege gewefien voor de ware I'rediking des Euangeliums
afgefnede, en zelvs de bloote naam van ChrHlenen, (lien %.I zeer fchan-
dclijk· misbruykt hadden, heeft wel cellen fehrik gchaarten eene wal..•
ging; Maar God zal egter.ft)De belofte ver""uUen, If) z:.a/ ']mtz;.alem
eenenLof der Aal"de j1ellen, die de grondvefien gelegt heeft, die de
aarde gefiigt hceft, Z'uHendedeJijlle zijn; Het Euangelium des Konink.
rijks z.al in de gehee/e werre/d gepredikt worden tot eeNegetujgenu 'Utmal..•
Ie Yolkeren, is de voorzegging van den Zaligmaker Martn. XiV. Am
dit raadbeOuyt Gods aIleen, van de aarde met Burgers van Jeruzalem te
yervullen " moet de werreld ","~'7rJ,.J.,de Jankmoedigheyd dankweten,
die zy geniet, anderzins al over lang verdelgt, de Heere 's lankmo,!,tlig
01lef ons, niet wiOende, Jat eenige ver/oren glllZn, mt1Ilrdatu aile tot
bekeering komen, zegt Petrus. De werre1d iliat en vald door het be..•
fluyt der gena.de, dat is J haar wel- of qualijk-varen hangt v:m het zelve
;If; Gecne lankmQCdigheyd is 'c:r zonder dat, waarom 'er ook, na't
verdrijven des l100dfehikkelijkenwatervloeds, geene belofte ontrent de...
ze geda~n is, dan by voorgaan van die "* 6!Jwa-l,," ;v"~s aangename,-cuke
Noachs, welke geeneandere, dan die van Chrifrus, was. Des heeft
,er de Zoon nog in de werreld, die hem van den Vader gegeven zijn)
deze moeten verzamelt worden, en naar 1eruz:.a/em opge1eyt worden
uyt aIlehoeken der aarde, niet aIleen nu door devergunning der voor••
regten en goederen des Nieuwen Teframents, die aflang fiand gegre-
pen heeft, maar door de toepaffing zelve j Deze zal aije Volkeren, die
crgens in de wen-eld zijn, een ge3eelte der Kerke mak:en, nevens de
glory hl~lmer Koningen; deze zullen van aIlekanten hun goud, zilver,
edel gefieente en ~yndelijk al wat 'er nog kofrelijks overig is, dit alles
zullen zy ter opene poorten in Jentzalem inbrengen, welKedierbare be-
lofte,.d~ Propheet in 't breede in dit en in 't zefrigfie Hoofddee1 uyt-
b.reyd; aIsm~e Johannes de Apofiel bynJ met dczelve woorden en op

. , den
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den 'ze1vdentrant O£enbar. XXI.. en XXII.' Maar de Joden zuHen00k:
niet meer ."",~n·~,,~,,vervremt zijn, maar zy zullen te gelijk met de
Heydenen als Burgers van eene en dezelvde 7tII>.mf", Stad ingefchreven
worden, wedetzijClszeer aangen3me lI'fI/-fm>.lT«1 medeburgerJzul1endezijn.
Want 'Ir~(III1f' die verharding is ~ ";~f voor em gediJelteof by beurte
over I{racl gekomcn. De Worte~ i1 heylig, de Eer(lelingen z.Jjnhey-'ig,
des z.ullenop 't cJnde ook bet ovenge deeg en de takken heylig :.:.ijn. Met
het ipgaan T¥ 'Ir;'''e''_7~van de vulheyd der Heydenen in Jcruzalcm wi,
llre9'~;.rr41I1f':) z.al gebeel Ifrae'l z.alig worden, belooft de ApoCtclRom.
XI. Laat ons de 'Pr.opheten des Ollden Teftaments, die den Apofl:el
voorgaaa, eens hooren. In't laatfteder dagen, zege HofeaHo9fdd. III.
na eeneh langen tijd zondcr Koning, zonder Vorft, zO,nd~rOffer,
en zonder den overigen toefl:el des v00rbee1digenGodsdienfis, door-
!ebragt te hebben, uUen de bekeerdeIfraetiten J E 110 V A H hun-
tlenGod z.oeken, en David hunnen Koning, wei niet diell oudcn, die
't verderf gezien heeft, nog fUTfI''fIlXII'~' b] wijz.e van z.ielverhuJz.imr
.toodanigen, maar den regten wortel, den Heereen het kroofl:David~
Molts roept in 't laadle fijner Schriften deHeydenen van den laatftcn
tijd toe, dat:.y het yolk Gads, dat'bp diewijze tot jaloershcyd moeft
'Ve~ekt worden, . z.ouden doen z.ingen: Dit volgen ook zeer klaarlijk
Jeremia,' Jezaiaen andere in. hunne Prophetien, en ook nu ter tijd
gevende Joden zelve de hope der herfreIlinge niet op, die zy egter tot
nog toe niet regt bevatten. Hoe? de Prophetien fchijnen de weder-
irilirenginp zclve der Jodem in Canaan en de wederopbouwing van het
uyterlijk J~ruzalem te voorfpeUen. Gewi1feIijk wanneer onze gezegen-
de Heyland voorzegt, datJerllzalem moet vertrapt worden van de Hey-
denen ~'Uo' lrilJlfll.9-Mi1f lHUeJl 'S,M, tot d(J~de..tijden der H9.,denen vervult
::..ijn, moet men gelooven, dat hy fhlzwlJgens heeft WIllente verftaan
geven, dat die vertredingeens eyndigen moet. Maar die deze zaak het
iillerduydelijkO:bepalen, zijn Jeremia, en die 01' het ingeven van dell
zelfden Geeft ons tot dezelvde hoo}' opwekt, Zacharia, beyde de pla:tt-
zen en eyndp;l1envan het gebouw afmalende, geneop het XXXI. Hoofd-
dee! GjnerProphetie, dez.e Op't XIV. wederzijds.'er zoodanige merk-
teekenen byvoegende, die den Lezer of aan eene Stad, na de Babylo~
nifche gevankenis opgebouwt, of aan het Geeftelijk Jeruza1ern, in zig
zelvea~gemerkt, verbieden te denken: Want met gene kan geenzins
eene algemceneHeylighey4,aan ieder dee! zonder onderfcheyd gefthon-
ken, ~ereenkonren: Op dez:.e fiU kari.het onderfcheyd der Stad zelve
van de Bl1rgersniet toegepafl: worden. Pit wiUk.egter nie~) Toe-

V boor-
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hoorders, dat gy-Iieden zoo verftaat, ali of de Joden alleendie aarde
zouden bewonen, of dat die aarde cen byzo~der voorregt van Heytig.•
hcyd boven de andere deelen des aardrijks zoude hebben, gelijk eer·
tjjds; Want het ophouden dier voorregten van cen zeekcr land, volk;
en van zekere menfchen, geeft bet Jeruz:.alem des Nieuwen Teftamcnts
fijlle gedaante; en de Joden zullell met de Heydenen tot den Berg des
Heeren toevloeyen, en die zelve Prophetien nemen al het onderfcheyd
van plaatzen en· werktuygen weg, en daar word oak geen gewag ge.
maaktyan het opbouwen van eenen Tempel; ja dat vooroordeel der Jo--
den, ontrent eene zonderlinge Hcyligheyd van hun Volk, Land, Scad,
en Tempel is ."'fJPfI-" M"'~f her Jch.el van Moz:.cs zelvs, "t geen tot:op
dezen huydigen dag op hunne oogen !egt,cn Jer danmoetafgeligtwor~
den.

Gylieden verA:aatzelvewel, zetrGoedgunftigeToehoorders, fchooq
ik Ctilzwijge, dat 'er tot deze blijde gedaante van zaken, daar ik van ge..•
zegt heb, geen toegang is, dan, wanneer die hinderpalen uyt den
weg geruymt zijn, dewelke die hoop der Kerke nog twijtfe1~ ma.
ken. De Kerk heeft met twee \"oomame vyanden te doen, den· And.
ChrW:, en den Affyrier :bcydemo~ten ze onderdrukt en gedempt
worden, en zoodoende- zat de argemisen het dekz:.el -der Volkeren wIg
geruymt worden. Jee. XXV. 7. Des moet de vyandinvan'JerI4~m.
(lie onze vreugde tegen haut, de Stad ErrnlAO~f!I' Dp 1;,lJ1Jen Bergm, R••
me, de zett! des A nti-Chrifrs verwoefr en tot cfengront toe verdelgt
worden. Deze zal dan eene ver€.oeijing, "~~Pfl" em 19'tva4gz:.eI,) en
cen neft V:lll' onreyne'Vogelen Z1Jn, dan wanneer Jeruzalem een Lof
des Aardrijks zal wezen. De Vyandin leeft weI, of zy kan altoas le-
zen, de oordeelen, haar Opcnb. XVI. en voIgende ~'t&"~~ voor-
gefthreven, maar '1.y lagt, geruft flapen gaande onder't quinkelerenvan
het hoeredeuntje, ~ k z:.itKuningin enz:.. en aUevreeze uyt haar vrolijk
hertje verjagende' en uytfchuddende: Waarag'ig zijn ondertulTchen de
wOQrden des.A lmag;tigen. die ,dezelve oordeelen zaI. Den eerJlen val
van Babylon hebben de Voorvaders gezien, elt onze eeuwen zetten die
ter dezer tijd kragtig voort, Openbar. XIV. Daar zal een andere op
volgcn, die't gefchi~ uyt zal maken, en die de fterkte van het Rijlc
van hetBceCt in dier voege uti ter ne~r ploffen , dat 'er geen meerhoop
Yan-dezelve tc herfiellen zal overig blijven) aIs van het opkomen· van
deo;Molen£}een, die in de Zee geworpenwas; Openb. XVlU. - Daar
zal' vdattseene fcbetiring van net overige lighaam zdvs des BeeA:sin
deeteil op volgen) Openb. XIV. 18; en I~. waar van andere wel met
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~el\ v~rnokt, herte' h~t Bed\:. ~ulte!, aatih;angen, en de.szelvs'herfl:elling
behart~en'i_ maar dle lullen 10 dte pogmgezelve weggerukt worden;
!,'l1a;lr andere zullen zig van dieaUervuy1fl:egemeinfc.hap afkeeren, en
met eenen vollen loop en gencgemheyd by Jeruzalem vaegen: Want
de tweede dood zal ook zelve hare dooden wedergeven OpenD. XX. En
de toekomendc 'lreJ"J..,o,/As aanneminge der Joden zal de werreld 'Ii/~'c« "K,p~'
het le1/enup den dooden befchaffen, even gelijkerwijs uyt hunne ~'o>.~
1Ierwe'1Jing""~~ de verz.oening voor de werreld gefproten is. Rom.
XL IS.

Maar ook ons 1eruz.alem zelvs en verdiend tot nog toe dien lof niet,
die het zelve als van alle:kanten volmaakt gebiet te roemen ; En het lig-
haam der Kerke heeft de droevige en bleeke doodverwe nog zoodatlig
J1iet uytgefchut, of de verborge en moeydijke ziekte van binnen word
door wiffe enzckere teekenen te kennen gegeven. 'Dat voedzame fap
'f'3nhet Woord Gods word niet genoeg verfpreyt, of word ten minften
nietaangenomen van de zieke leden, de vooroordeelen verrukken den
geeG:., de liefde is kout, de haat is brandende, en de heymelijke wrok
wordgekoeftert, als mede de nijt, ,de verbitteringen der gemoederen ,
het yveren voor partyen " 'tgeen niet den Geeft van Chriftus, maar
diendes,vleerchs te ~ennengeevt. Hier.om vertoont zig de Kerk zoo
v2ri een gereten! Hter komen de Scheurmgen van claanl de laftertaal
der tegenpartyen, en de argerniffen van die tot de Kerke moeten gc-
bragt worden, onderworpen zijnde! Hier uyt ontfi:ont eertijds de oroe-
vige afzondering der Oofterfche Kcrke van de WefterfChe, die tegen-
woordig nog niet ophoud! Hier uyt fproten naderhant de fchandelijke
namen van Taboriten, Kalixtin.en, Lutheranen, Kalvinifl:en, Bif.
fchoppelijken, en die der Onafhangende! Hier van aaan quam de hal-
fi:mige afwijking van een iegelijk Hoofd der gezindheden! Maardie
verdeeltheden moeten bygelegt J de oneenigheden weggenomen worden
aan, wanneer 1eruz.alem em lof tier Aarae %.alz.ifn. De muurcn van
.dat Jeruzalem moeten weder opgebouwt worden, 'tgeen Gode aange-·
name Offerhanden der geregtigheyd doet. Pfal. LI. 10. 1I. c'&':li1 ~Pl:)
deflok tier T' Z A MEN BIN D E R S zal wederom heel gemaakt wor-
den, welke, .'na het vernietigen der drie Barairs des 100afchen VoiTts,
de Priefters, Le~rs, en Regteren, eerft gebroken zijilde, het od-
fenen van BroederfChap.tujJchen '1tula en Iyael had opgehouden Z~ch.

i XL Want Ephraim en 'z.al :JuRat/ret meer benijden te clien clage, wan-
neer Chrift~s de opgeregte btll'liere' van de Heydenen erkent· en.nage-
jaagt zijnd~, voor aetweed~ mtial ftjn, hand t;.a!.U)tflrtkken, om het

V 2. :Jood-
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'Joodfche Volle te vergaderen, eN '? *~me?-in hU1111ever{irooijinge.Jet
XI. En in het eynde'del" d:lgen zullen zelvs de hinkende oDicmet de vel"-
drevene en de geplaagde naderen tot den Berg des Heere,. Mich. IV:6•.
Op zulke wijze nu zal de weg des yolks bereyt worden, ~11 zullen 4,.
fleenen Wig geruJmt worden. Jef. LXII. 12. Des zullen de hateli;ke rij-
ken van g-ramfchap en afgunft, dewelke tot nog toe gebloeyt hebben,.
met eene netter kellnilfc del"waal"heyd, met liefde, en met onderlinge·
omhelzingen vervult worden. En op deze wi;ze zill ons l)eruz..alem,.
door verfcheyde omzwervingen geDingert, in't eYI!-deeen Roem Z.9n en
een lof der .Aarde. Dat is in dezen decle de onftantvafiige noodlotten
zelvs van de allerbloeyellfie Steden van de werreld niet gelijk, maar~al'
by een agtervolgend verloop van djd zig al fchoondeI:~n fchoonder oP~.
doen, en eyndelijk volmaakt in fchoonheyd zijn.

WAN NEE R nu .die dingen zuUengefchiede~,. ~u{t gy-liedell'
~an my, zeer goedgunfiige T oehoorders, met eenen voor-ingenomen.
wenfch tragten te verfiaan ; Wi.e z.alleven, wanneer God dit doen z..at?
Was het zcggel! desPropheets, dewelke, IfraeIs regeering nog ni'Ctvaft.
geficlt zijnde, de tooveryen volgende,.. fchoon, door cenen yver weg-'
gevoert, geen decl zoude hebben aan de g~nieting der heylzame we1da-
<len, welker belofte fijne XPIl~"'V'f'oi God(praken medebragten·) Num.
XXIV. Ma~r een heyliger vyel", eene l1eyliger begeerte, ge100f ik,.
:zalu-lieder herten ontfieken! Des zult gy-lieden de zeer wijze lelfen
van matiging aannemen, dewelke onze in aile eeuwigheaen gezegende
HeyIand ons ge1cert heefi:: Het enkoomt U L. niet toe, zegt hy, de
malle nieusgieri~heyd fijner difcipelen. inteuge1ende, Het m· koomt U L.
nict toe, zeg ik, te weten de tijden of gelegentheden, die de Vader, als.
{jjne Koninklijke eygendommen, in ftjne eyge magt ge/;ouden heeft.
Hand. L God heeft "IU:~'i1'/lJsjijneergetijden, in welke hy ftjne be1of-
tens gade {hat, en vervuld. 1. Tim. III. En men kan in het Boek,
dat de verborgentheden van het Rijke Gods- vervat,· niet inzien, ten
zy dat de zegels Vilnhet Lam verbroken zijn. Openb. V.

Des meet men God van agteren befchouwen, men moet £ijnegan-
gcn nafpeurell in Gjn Heyligdom , infijne werken' moet men Gjne raad-
6efluytcn lezen, W31111eerhy rijd 10111 "'-:I in de betarMJi#kheyd van ftjnen
nrzam, dan toont hy zig, hoedanig hy is. Des is het roekelooshcydll

en eene vermete1e hoogmoct, dien de opgeblaze wijsheyd des vleefchs
en de trotsheyd vooltteeld, Gods werkeo voor den uytflag ill zekel"een
vane tijdfireekcn te willen influyten, waarom ook de tijt gemet;nlijk
:ze!vs dergelijke onbefdlaamde froutheyd pleeg te wederleggen. en te·

[~bande
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fc!lande te brengen, niet zonder befpotting en juyching der tegenO:ree.
vers.Maar God heeft zig egter niet t'eenemaal •• p~' onbetuygt wile
len latenontrent de roekomende dingen , want de Prophetien vervatten
in zigganfch ontwijffelbare grondveO:en van hoop, vertrouwen, en
wakkerneyd-: Die de Kerk in tegenfpoet gebieden maet te grijpen, in
voorfpoer waakzaam te zijn, in tij<lenV3q.verdrukkingen eyndelijk toe
tc zieIT" en blyhertig te hopen. En daar word eene zeer hegre verbin-
tenis-roachen Gods werken gevonden; Die vervangen elkanJeren zon-
der fchakelillg tc br.eken, dat voorgegaan is verwittigr, dat het ander
komen zal, [choon wy den fiipten djd niet ter degen weten: Des zijn
Gods doorlugtige werken in de werreld zeer ontwijffelbare tijdmerken!
Door het verwaarloozen van dezeworden de Propheden veragt. I. Then:
V. 20. Dit is de [chuld der Joden geweefr, die hun Cnrifrus in fij-
nen tijd zoo ernfrig verwijt, Mattn. XU. die wy daarom,vermijden
moeten.

Maar terwijl ik bezig ben, Hooggeagte Toehoorders, met -dietijd.:.
merken ~'-overpeynzen, zoo doet zig aan my zulk eenegrodte reeks
derzelver op, aat die in't overige van dit uur, dat eng gcnoeg is,
niet kan ingefloten worden·; Ik zal derhalven mijne reden, die "k mif;"
fchico<op eenen anderen tijd zal vervolg.en, by verkorting afbreken;
zoodoeriae zal ik U-lieder gedult en a3nclagtook niet misbruyken. Daar
kan derhalven gem twi)ffelzjjn, of claaris B. V. een merkwaardig werk
Gods te zien geweefr in het wederlcggen der misbruykcn en dwalingen
van het Paufdom, en in het bekragtigen van de waarheyd des Euange-
liums, datdc Albigenzen en Waldenzen met zoo grooten ieve);begon-
nen en voortgezet nebben; Dat die zaak eene verkondiging des eeuwigen
E.uangeliums kan genoemt worden, .otgeen te voren onderdrukt en ver-
donkert was, maar nu' ceuwiglijk zal duuren -, gelijkerwijs het ••.• "~
van eeuw;gheyd toebereyt was geweefr, zal niemant, geloof ik, tegen-
{preken. En waarom zou 't zoo niet genoetnt worden? Daar ook de
lioofd-dwalingzelve a:mgeroert word, welke die zelvde getuygenis der
waarheyd poogdcn te verbetcren, namelijk de aanbidding J die GOD
aileen toekotnt, de fchcpzden ook toegeeygent. Openb; XIV. 6. 7.
Voorts is de afwijking van de Roomfche getneenfchap-, die 'er op die
beginfielen in· de voorgaande eeuw .gevolgt is, van ZOQ vele V olkeren "
tot bYZOM. ere byeenkomfien tezamenloopende, gewi1felijkeen 1)1erk-
waardigeval van Babjlon , <>phetg. vers vermeld, geweeft. Dat op
dezen val zeer zoete, dog met vervolgingen geI}1cngde,aahporringen
om weder te keeren, van welke verff, 9- 13- gefproken word; gevolgt

y 3 zijn),
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zijQ" kan uythetg~l)e~y hoven xtngemcrkc hcbbcp, niet du~fterzijn.
Wat kan de Kcrke derhalven uk~rder verwagten, dan dat de beft, en
het druyvenfizijden ' Cf binnen korcen djn ul, waar van gene de overige
vcrdceling vall Babylon ,en de afzondering nog van de andere Volke-
fen y~ ne~ zelvc zal te weeg brengen, maar bit druJven[nijden zal de
overig,eecygen,aardigedru.y,ven van. ~abyl,~ll, (verge~~jkDeue. XXXII.
p.. Want hun (aer vy~tdcn) f,IIJJnftok IS uyt den wlJ11ftok van Sodom,
end8 uJt d~ veidenvan Gomorra; hunne wijndruyveJt. z:..ijn vergiftige
wijndr19ven, z.y hebben bjtterebeqen.) te treden geven £Jl hct verderf-
lijk oordeel Gods. vcrs 15. tot het eynde. Dezelvc zaken worden
ganfch op dczelve ordcl; verhaalc. Openb. XVIII. Maar die zelve ver-
wagting d,erKerke word oak beveftigt door eenc nader optelling van
Gods oordeelen tegcns het Be,eft, die in zeven Phiolen of Drinkfehalcn
vetvM'lijn,.Op¢nb.XV. en,'X.¥I. Want hCH\,tgiuen der 7J~fde phi-
Die Hoofd. XVI. 10. heeft duyfterniffen doen komen over den thY"" tkl
B"fts. 't geen lliet gefchiet iii, dan door de Reformatie, die Jen glans
nn dien 5toel voor «n groot gedeelte vermindert heeft, en deszelvs
getag by de menfchcn zoodanig heett doen afnemen, dat het niet te
YfrWooderen is, d.atde aanhangers des Beeits naderhand door hartzeer
~ft pijne t~ zoodallige razerny vervoert geweeft zijn ,. dar zeals dolle
mcofchen hunne eyge tongen [ehenen te wuwen, welke uytzinnige drift
gewilfelijk in het Roomfche Rijk, den ganfehen tijd na het opdagen
derwaarheyd, van eenen iegelijk befpeurt word: Maar na deze verauy-
frering belooft de Prophetifche Geeff met: de zefde Phiole de opdrooging
,Jer groote rilliere den Eufraat, de ontblooting namelijk vanden arm van
lbbylon , en Tan deszelvs voornaamfre magt, welker byzondere be-
fehutting d"lcoude Babylon in den Eufraat ftelde, door welk middel hy
ze~, dat dan de weg moet bereyt worden voor de Koningenuyc het
Goften, cn dat, nahet ontwijken der laatfre bewegingen v:m Babels
artnen, de fiemme moet gehoort worden, die dat beflHrend ,.:~,. het is
xefthiet! zal verJubbelen vcrs 17. Op gelijke be10fte koomt ook de
inhoud del' zcvcn Zegelen uyt; Want het volgende z:..e[deZegel ver-
toond DOS Openb. VI. I:t. de wrake Gods tegens de inwoonders der
Mrde (in tegenfrelling van diegenen, die in het hemelfche Jeruzalem
41sBurgers inge[chreven zijn) aewelke, [choon 1l11'6Y 10m em weyn;g
tijtJs uytgefteld, de zieten dier gener geboden worden te verwagten, de-
welke van.die inwoonders des aardrijkSgedood zijn, en die 't ware ..Al-
",.".,. of den waren ~iddelaar ('k heb het oog op cen artijkel der Al-
eigenfen, Toehoorders, vall my dikma:tls aangeroert). beleden heh-

, ben.
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ben. Byaldien ik nu,zeyde, goedgunfl:ige Toehoorders, ,~3t gy-l'iedcrt
een gedeelte dezer vervul1ing gezien' heot, en dat hetoveHge gedeeJte
haafr volgen zal, zoo en zult gy-lieden niet meeoen., dat ik iets regen!
het oogmcrk Gods verzier; Gy-lieden hcbt gehoort, dat men Gods
bef111ytenin den uytf1agzeIven moet Jezen: Laat ons derhalven devoor~
gaande tijdcn lezen, en ons die wederom te binnen brengen, en van
ze1vszal ons, 't geen hier toe diend, in de hand komen. Gewiffelijk
die B(Jftaardz.onn~ heett niet langer hare valfche frralen door alleskonnen
ver1preyden, maar f1egtsdonkeragtige, en niet dan door eenen Ht!Jr~n
zak, nadat' er door Duytfland, V rankrijk, Engeland, Sweden, IX-
nemarken, Hungarie, en Bohemen, zoo groote afzonderingv:m de-
zc1vegefchiet is: Hierom zijn de Politique of werreldfche Regeringen
en Gemcenebefien, die van dezelve afhingen, als zijnde aerzelver
Mane in blqed, oorlogen', en doodflagen verandert: ',Voorts hebberi
de Starren, die in dat Antichrifrifche geftd van te voren zoo tinteldetl t

door die beweging groote Verduyfteringen geleden, ja zommige :djn
vandat uytfpanzel geva/lm: Namelijk hoeveel de Aards-Biffchoppetl.
Biffchoppen , Prelaten, dewelke door die Rijken verftrooyt waren, ett
het met de BtJj1aarrJz.on hidden, van hun gezag enJuyfter in dien tijd
verlorenhebben, kan nremant onbekent zijn) ja veler onregt:vaardige
inkomften zijn ten gebruyk der V orften en der Kerke, up die-wiju
door't v/tJrfth df/r HOeregefpij~igt, aangeflagen, die we hopen, dat
binnen korten geduurig lullen vermeerdert worden. Maar oak heett de.
Koningen der Aarde) de Aanz.ienltjken en Maptigen, dien't behaagde
het dwaalligt dier lonne te gebruyken, en die hunne magt aan de groo-
te Hoere geleent hadden, zomtijds, terwijl zy nog bezig waren met
haar dien fchandelijkcl1 dienft te dom, zoo groote vreeze, hun van
deri Hemel toegezonden , aangegrepen , dat zy, zig nergcns veylig
oordeelende ,door ccne zeer fchiehjke vlugt voor zig zclven hebben
zoeken zorg te dragen. Merkwaardig is het voorfpel dezer wrake)
die ~kertijk frond te volgcn, geweefr, wanneer na het verbranden van
Huffche ·ell Hieronymus vanPraag te Conftal1ts tegens het gegeven
woord, en naclatdeHooge Overigheyd van Bohemen regtvaardigeklag-
ten over die goddeloozefiraffen hadde gedaan, wanneer, zeg ik ,op
het aanhitzen en bidden van Martinus den Vijfden om Chriftus, \'Von~
den ,'~r van den Kcyzer,uyf de m~gten van' ~el' Duydland~eJl groof
Leger op'de' been gebragt is, am het elenJrg Yolk Yah, B,bhell1en;tc])!.
vetvallen)' maar dat van zelvs nag geenen'vy<ll1dgeziett h:er;b# ,d'~r1
niocd zoochinigtot twecmaal toe verlorcn beeft gegeven) dat het , .nlee
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teOenfraande de ,ernftige aanmoedigingen det Offi~iers, de '\'tees de
fchaamtc overwinnende ,'. eenc zeer fchielijke en zeer verwarde· vlugt
nam, niet andel's dan of hun de vyan& van agteren op de hiden zat,
:welke -zaak,ook zoo vrcrut [cheen aan lEl1eas Sylvius, naderhand Paus
puder den na:l1uvan Pius den Twecdeil, dat hy fchreef J dat de Huffi-
ti{che Oor/ogen meer verwonderingdange/otf bl de nakome/ingen zou-
den vinden. pe'fchielijke vrees,. die naderhand 'K~yzerKarel den Vijf-
'den met fijnen Broeder Ferdinand, in hunne nagtrufi: gefioort, zig hal
over bol deed op de vlugt· begevel1, die vrecze, zeg iK, V001" M AU-
RITS) door de troepel1 van ALBER TUS van BRANDEN-
BUR G ol1derfi:ellndJ die ,hem als een blixem op 't lijf qU\Ull, heeft
klaarder een gedeelte vanhet ;;;.e.PJeZege/ te lezen gegeven ; Want door
.dezevlugt is Karel, tot nog toe ovel"winnaar, inai?r voege in 't naau
geb~) dat hy, ongeagt oak de niid- van .den Paw; "gedwopgen is
geweefi: eene gaede vrede voor den Gadsdienft~et de Proteftanten,
mar hy van te voren niet had aan gewild) te fluyten te Pa1fawin 't Jaar
Onzes Heere IS p. Byna op den zelfden t~jd" ofliever een weypig
te. voren , was het, datRome overweldigt wierd, 'tgeengefchiededoor
Karel van :Bourbon" en met zeer bittere quellingen van denPaus Cle~
,mens den Zevcadenen der Kardinalen gepaart ging. ,Maar wat klil1l Ut
.tot zulke oude tijden op, claar'er in de Hillory van den Roemrugtig-
fren Befchermer der vryheyd van Engel~d en te gelijk van geheel Eu-
.rope t~ens de gcdreygde dwingelandy van WILLEM den GROO-
.TEN, met regt by ons van eene Heylige G edagtenis , weder een
ganfch verfche .engcwiflen amwas van vervulling met vcrbaaftheyd te
%ien is? Want wie en weet aiet, met wat .eene fnelle en vrywiUige
vlugt zig, cenige Jaren geleden, Jacobus de Twecde, de bewuftheyd
fijner fchendige aal1{Jagenvoor Babel hem voortdrijvende, naar Vrank.
rijk gep:lkt heeft, die nag leeft) en met vcrlies van drie Kroonen, aan
eenen waardiger gcgeven, die fijne uytzinoigheyd bekla:lgt? 't Was
ALBER TUiS, MARKGRAAF van BRANDENBURG,
door wi-en dievlugt, daar ikalvorensvan gefproken hcb, van Karel
den Vijfden met raad en daad) andcrhalve eeuw rttym geleden, \vierd
-yoortgezet: Infgelijks is men in't befcbikkcn en voortzetten van de
onlangs ge/eae v/ugt van Jacobus OQk, maar vry wat meer, verpIigt aan
Omen AUGUSTUS FREDERIK den III. KEURVORST
van' B ItA N DEN BUR G. Met vermaak loop ik de zwaarwigtigfte
zaken van het noodiot .door, T oehoorders, ten eyode ~-lieden met
my aanmerket, hoe veel zig Babylon van het DOOrlugtlg Huys van

BRAN-
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BRA N DEN BUB.. G ~cvrcer.en, elf de Kerke.met een goed voor-
teeke,nte bdovep beeft: Maar· terwi~ ()IlS dt'ze ilingen, die'k reeds
verh;iald heb, met eenen ontwijffclbareri uydhg v..>o1'oogen iban , wat
is 'e1' in den weg, waarom we met zood:l1~jgeve1'derev~rwarrillg ook
in andere Koningen, nkts diergelijks miiIchien v1'eezcnde, met eell
V<lit vertrOl!wenhopen, met het vertoonen zdvs van dien gr.coten dag)
\\'3.11" in God ujoe ganfche wrake or de "Y'U1dcllzal uytfiorten, en claar
114 Jlegts binnen em half uurtje de beloofde zaligheyd aan de Kerke be;.
fthikJ:en. Voorts of Jeru~lem die erfienHIe del"werrcld.aanfionds aan-
vaa.r~n ~al, zonder dat net mce1'quelling te v1'eezcnhe~ft, en kan ik
niet zcggen: De K~rk heeft, na4at haar vredc gegeven was) zeer zwa-
re ontrufiing.en en vervolgiflgen hier endaar van dam gdeden, en wei
in zoo eell groot g.etal, datz-eooze ganfche eeuw doorloapen, maar of
.te~elv,e.die gr~~ verdirukkinge ten vonen uytmaken , welke Jebia
}1oofdd. LIX. 19. en dders. Daniel fIoofdd. XII. 1. (Ii.nde te die/" tijd
:vii Mi&bafl opfJtJaI1, die gY(J(JteV.,orft) die voor dB kinderen uwes volks
Jf!'I#: all bet (zulk) ten Iyd Jer l1mautheyd zJjn z..al, als' er niet ge-
weeft en ii, fint dot' er ;;eenvQlk geweefl is, tot op.dim ~elvm t#d toe:
,w:l.ete dier 'ijtJ ;al fIW '1IolkverJ.oflwot.tlen, al diegcvfmden word gefchre-
fl.", .te z.ijn in hit bH'k.) Johannes in Gjne Openbaringc cap. III. en
andere de Kerke ,nad~n Uyttogt uyt Sabel voorfpellen, zoude ik niet
durven bepalel'l.. GewiOelijk die tegenwoo1'dige ~ftI'" Streng-
heyd over den Palts, die denzelven wederom 0'" ",lI eene Stad der ver,.
floringe gemaakt heeft, Jef. XIX, 18. toond klaar aan, dat het met de
Kerke nag niet in aUeszoo is, als't behoord) en dar 'er NOg in dezel-
ve overig is, 't geen God mishaagt. Dat de1'hatven de Ke1'keu'yt de
~rop-heten !eere, dat datgene, ,)otwe1k '1.'1" nog aan de vervulling ont .•
breekt, afhangt vande verbetering harer gebreken, harer verwaarloo-
zing van de waarheyd en van den yver voor deze1ve, harer zorgeloosheyd:t
onagtzaamheyd, en liefde tot de werre1d, want het h9uden"tlande Breq .•.
loft des Lams zal volgen op de bereyding del" Bruyd tot dezelve, Openb.
X1X.1•.en door deze zullen dan die ge1ukzalige tijdetl ve1'haaft..wordell~

En hIer uyt kan men nu van zelvs befluyten, hoog-geagteT~hoor-
ders) wat dat de pligt van lie" Kerke van dezen tijd is; daar name1ijkai-
leen op toe te leggen:t ten eynde zy die~ier1ijkheyd 'en dien glans ver-
~) waar door God bewogen en aangemaant word tot het volbren..•
gen ftjn.erbeloftens: Hier toe is aile en een iegeli;k gehouden fijn'beft
te doen) wien het Weivrwen van ']eruz.alem tel"'he1'tegaat. .Men moet
del'halven rDepen) gelijk God door den Propheet: gebied; Dow roepen

X word
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word de ganfche, zaak verrigt :Wanneer ~er em geroep, n~ cren ~eveI1;;;
fren ommegangvan'den zevcnfien dag, opgeheven was, vle1ende zeer
frerke muul'en van Jericho omver, dat aan I[rael het eerfr.den megang
weygerde, am het Land in bezitting te nemcn, dat hun tel' erffenis ge-
geven was; tot een vafi bewijs, dat, de fiemme des Euangeliums vel'-
heft zijnde, de Kerke door geroep eens zoude overwinnen, en tel' ne-
del' werpen de hoogtens haar van den Duyvel voorgeworpen en tegen-
gefield, waar door zy de beloofile el'~ems. del' werreld niet heeft kon-
nen aanvaarden. Des meet men allen lever aanwenden Vaal' de Godde ..•
Iijke.waarhcyd, en .d~rze.lve.l' opregte bdijdel~is) handhaving, $emeen:-
makmg en verkondlgmg: Deze zal de overlge Heydenen en Joden de
oogen openen, en den· Anti-Chrifi te niet maken: Geene menfchen
hulp te zoeken, niet in- uytcrlijke wapenen (tot welke Chriftus ecr hy
't wifie , gedreven word, Hoogl. VI,:' I 2..) fijnvertrouwen te aellen,
niet am zien naar de Bergen, nict te £teunen opAfiur; maar te roe.•..
pen, maar tefchreeuwen; Gjne ilem te verhefTen, de waarheyd getuy..•
genis te geven, en daar op ~'l'DA"'~' flout te z:.ij11. Dit zijn de midde..•
len, die zijn de wapenen , . die God wiI dat de Kerke gebruykt tot vel'''
haa£Hng van Babels val. Gewilfelijk de Waarheyd aes Euangeliums
baand zig wonderlijke en fchielijke wegen, waar door zy doorbreekt, en
zelvs de allerwildfi:egemoederen gan[chelijk tcmd, en gedwee maakt!
Voorbcelden diel' magt hebben eel'll de Joden, onder dezelve bukken .•
de, gcgeven, naderhand de Heydenen, beyde derzelver gezwore vy-
anden: en dezer dal'telhcyd, opgeblaze door eene jeukerigheyd naar£trike
redenen ontrent de hoofdzakenvan den Chrifi:e1ijkenGodsdienft , heeft
God dool'gaans gefiuyt- door eene majefiueuze' en hoogagtbare eenvou-
digheyd del' waal'heyd. Zoo wil hy in de allergerin~e dingen zig het Al-
leraanzienlijkfie vel'toonen. Dat het my met l.J.lieder verlof, Toe-
hoordel's, geoorloft zy, tIyt vele een eenig merkwaal'dig fi:aaltjeby te
br.engen, ~t geen ons de Kerkelijke Gefchiedenis mededeeld. Een Hey-
denfch Wijsgeer was, zoo hy meende, door de ~ierlijkheyd Gjnel're"
denering de kl'agt del' betoging, hem' in een' konfiig verband voorge-
110uden, omkomel1; des Gl0rkte hy vermetelijk, en belagte en Iafierdc
den Chl'ifrdijken Godsdienfi: onbe[chroomt: Maar daar fhat ~ereen uyt
de Bdijders, die lninder geoeftent was, op, dewelke dien hoogmoet,
.d091' fijne eenvoudigheyd, tel' neel' heeft gezet: In den name van :Je...
1f,.UJ Chr.ifiul, zegt hy, luyfterd·, wtjlgeer! Daar is em emig God, die
4en hemet en de aardegemaakt heeft, mdte den menfth, dien by urt het
Jlijk dcranlde gevormt had) eenen Geefl gegeven heift, die alles, dat
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ge~ten en niet gez.ien word, door de kragt jijm woords geJChapen, en door
de heykgmaking jijm Gee.ftsgevormt heeft : Dit is het Woord, en de
Wijtheyd, dien wJ Zoon noemen, dewelke, tit OVer de menfthelijke
dwa/ingen ontfermende, UJt eene Maagd geboren word, en om door het
ondergaan van de dood, von de eeuwig6 dood verloft heeft, en door Jiji1C
Opftandinge om het eeuwige /even verworven heeft: Die W) ook verwag-
ten dat a/s Regter van alles, dat wJ bedrijven, komen z..al! Gelooft g'Y,
Pltijsgeer! dot dit z..oois? Maar wat zegt hier de Wijsgeer op? Deze'
laat J lla cen weynig fHlzwijgells, frraks Gjne vorige opge\jlazenheyd
yaren, werpt Gjne..wapeneil weg, herroept Gjn vorig zeggen, en berft
In deze nadrukkehJke woorden uyt: Zoo lang men met woorden tegem
my U]tgekomen is, heb ill. woorden tegem wQorden geflelt, en't geen 'ef'
gez.egt wierd, door kon(l v.al! z..eggen em 'Ue!geworpen; maar mulat 'er
in Jl!(Jots van wfJ#den kragt is voortgekomen uyt den mond des JPrekers,
hebben woordengeene'kragtkonnen'tegenftaan, en een menfth en heeft z.,g
t!gens God niet k01lJi'IrJJaankanten!

V erwondert U Lluer over met my, Toehoorders, juygt op die triom":
fen des Euangeliums, maarverwagt te gelijk van deszelvs klaarder ver-
kondiging nog doo~lugtiger ,waardoor de Stad ~~r verfroringe zalver .•
fioort worden: Hler moet menderhalven aile vlt)t' aan te kofie leggen;
W Y voornamendijk, die GOD GEL E E R:D EN genoemt
worden: Laat ons denken, darwy die zijn 0"'310 die doen gedenken;
die Jefaia toeroept 1 Laat ons denkc;n, d~t het tot ons gezegt is: En laat'
geen flilz.wijgen by U-liedenwez.e1f, en z..wijgt niet ftilvoorden HE E-
RE! Wy weten, wiedat die 0"':110 gewecft zijn) en wat voor eOlle
waardigheyd zy beklcet hebben in het' KoninkIijk Hof, die met dezen'
naam beteekent zijn, gelijk als Jofaphat 2.. Sam. XX. 24~ en Joah Jef.
XXXVI, ~. vermaanders, llamelijk., gcdenkmeefiers, opzienders der
Kantzelery, gemeenlijk Requeftmee.fters. Wy weten hoe groote flape-
righeyd de Kerke overvallen heeft) wanneer de hoofden dcr Kerke be-
v()ndcn wierden hunnen mond toe te houden, en te zwijgen, zijnde
toen geene o','.:ltO Verkondigers. maar O'.!Jl:t o"'.v b/il1de Wagters en
honden die niet blaffen konnen •. Jet LVI. 10. Toen was 'er een diep
fti/z..wYgen by de Kerke, toen was 'er een diep flilz..wijge11'by God, en
aaar qu:tmen die onheylen van daan! Wy kennen, of wy willen altoos
ichijnen te kennen het. gewigt en den inhoud dcr Prophetien. Alle
vorderen zy ons geroep! Daarom heeHG od gewilt, dat wJ het allerhey-
ligfre pand, {jjnWoprd, nagt en dag zoudell handeIen, opdat wyhem,
opdat wy de Kerke voor gedenkmeeflers verfirel\kcll I' V crre In,oethierom'

X 2 van



",'.'

/ rh+ INTR'E E~- R E'D EN,
v;m fms de ,vad,zigheyd, '¥errc moet d.e~n~t.zaamheyd, V'lU'l hlat" t.d\'c
oo.k\1lldig,gcweert zijn; maar claarword v~n onSeen OI~vermoeyd~!ep
vereyfcht t.ot de Kerke door eeoc eenvoudlge en ernfbgc onderwlJZ~
der w~herd, wegl:uyming der dwalingen en, misbruyken, door walt...,
k~~yd, OOlzigtigheyd, en bev.ordering der heyligmaking, en em ge- ,
rJJeJl, t, pt GoJ" Ul"et ~ell, ,~~, ve,rtrQUWCll'op de bdOOtn, met $ebeden,
IlWt ~e \1y~clb:e.kl~begef:r~, ten .eyide het gehoow van Jeruzalem
voltQQYt.wCfde. De ~\lts zdve, die wy bczittell, ,noodigt oos uyt tot
rQepen: Hier is .de wa~rbey&ceo bequame :zetel toegewijt van den
j);.f*QR LUG T I G ST EN ST I GTE R derzelver" F RED E-
B..ljf<~WJL L EMden .~ ROO TEN; Deze1ve word befcbut en .
~et vool.\deelenyerrijkt door &n MIL DAD I G STEN PR INS
Fl\.£llJ;lUK,,·deft·lU. I -!;Qf<iat,..,~.yghc*n. zoude blijv~n, maar
ten eyn4e 'l,y lmr boofd zou<Ue Opheur.en, tn ~ .•__ err!~ Ja-
teaz.~,.J)it ~UgJJPgl'Oerk~ Godvmgtigfre PRINSEN beam •• i
woorden~; waooeer wy wakker aanhouden met recpen, en ODs BQIZ-t

~e," 'dat,, is. Z90en des dOll,d,ers toonen: Marc. III. 11. En 'we..
~et1 geen,e ,r£de"n van te vreezen, dat wy vrugteloos zuHen roepet'li,
W lHlt dopr ()l1~ O:~mme zullen we tpJt£"~ de verjfomming V3Ildieu <'H'l-

ebgcaden dienftknegt, die de Bruyloft fchande aapdeed ~. XXII.
l:~.voortzetten, en wy %ullen dat ZQt en fnapagtig Wijf, dat tegens
de opperne Wijsheyd te,gengeileld ~ Spreuk. IX. den mood ftoppe~ 1I

maar wy zullen '"''''P'''~de vB/makeng der Kerke voortzetten, en die
tijden te voodchiindoen komen, waar in onze HOOGESCHOOL
~.zijn ten La! de,. Kerke ; ,maar de KE R K E .door eene ~
wederopegtint aller dingen fchielijk van God gell:elt w9rden tot emm
LOF der AARDE. /

EYNDE.
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